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 הבוסולק רפס

 םינבא יבצוח ץוביק

 ויתוגולפו הבוסולקב רודלפמורט ףסוי ש"ע

 ף ס א מ

 ןד םייח : ךרעו סניכ

 בוקלאיפ הירא :סופדל ןיקתה

 ןוסלנצק קחצי שי''ע תואטיגה ימחול תיב

 הי/לשת ₪ דחואמה ץוביקה תאצוהו



 דצמ 6ד0אצ 0ע אזםמסשד7 א 004

 : תכרעמה

 ,ץישפיל בקעי ,|הטיול .ל| ,ןמלה הדוהי ,ןד םייח

 ץיבוניבר הקסוי ,רגילק השמ ,בוקלאיפ הירא
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 תורומש תויוכזה לכ

 1978 תואטיגה ימחול תיבל

1% 1.0686 ]361 

106 181676 216160) 

 קעומ(66 1ת 1

 חילשת לארשיב ספדנ

 ביבאזלת ,"ילרוא,, סופד



 אובמ

 א

 ברקב רתויב ססותהו הרופה זכרמה ןילופ תודהי התיה םלועה תומחלמ יתש ןיב

 .הלוגב לארשי יטבש

 .תוערפבו תופיגמב ,תוברקב -- םידוהי ןוילימ יצחכ ופסינ הנושארה םלועה תמחלמב

 .השדח הפוקת האב םידוהילו -- המחלמה המת

 תויתרבח תורומתו תוכפהמ ,היסורב הכפהמ :ולוכ םלועב זא ובשנ ביבא תוחור

 םיטועימל ; תובר םינש הזמ םידבעושמ םימעל תואמצעו רורחש ; תורחא תוצראב

 םולשה הזוחב וללכנש תויתדו תויתוברת תויוכז ,תימצע הרדגהל תויוכז וחטבוה םיימואלה

 ןתמ לע הרושבה הכישח ימשב קרבכ החליפ ןמזב וב .םימואלה-רבחב ורשואו לייסרווב

 תועומשה חכונ הלדגו התלע תוררועתההו ,החמשה התבר ידוהיה בוחרבו -- רופלב תרהצה

 ,לארשי-ץראב ומקש תידוהי הלשממו תידוהי הנידמ לע םשמ"יא ועקבש תונינרמה

 .רופלב תרהצה תובקעב

 ייחל בזכא-אל-רוקמ התיהש ,םינוילימה תב ,היסור תודהי .תובזכאה ואב הרהמ דע

 ףוגמ ,הובגמ וצ יפל ,ירמגל הקתונו ןברוח ףס לע הדמע ,המואה לש תוברתהו חורה

 הוואג לגרב וסמרג םיטועימה תויוכז .לארשי-ץראב היחתה לעפממו םלועב תודהיה

 .םידוהיל דוחייבו ,םכותבש "םירזה,, םיניתנל םימחר ירסח םינודאל ויה רבעשל םידבעהו

 ךא ,"1ךייא -- לארשי םע, :ןמציו לש ותקעז-ותלאש האב רופלב תרהצה רחאל

 תוחוכ הצרא המירזהש תישילשה היילעה הצרפ ; םיעונצ םידממב האב תישממה הבושתה

 לולסמל ורזח םעה ינומה .הפוריא חרזממ םבורב ,הלואגל ההימכה דוקיב םידקוי ,םיריעצ

 .םוי-םוי תוגאדבו השעמה ייחב ועקשו ליגרה םהייח

 םידוהיה יצוביק .בוריקב ,שפנ ןוילימ 14-ל םלועב םידוהיה רפסמ עיגה 1919 תנשב

 לש תירבה-תוצראב ,הלעמו ןוילימ 3 ןילופב ,ןוילימ 3.5 היסורב -- זא ויה םילודגה

 .ימלועה ידוהיה ףוגהמ חוכב היסור תודהי הקתונ ,רומאכ .ןוילימ 3 תינופצה הקירמא

 זכרמ .תווהתה לש ךילהתב האצמנו תיפרגואיג הניחבמ הקוחר התיה הקירמא תודהי

 תימואלה תשרומה תאשונ תויהל הכפהש איהו ןילופ תודהיל רבע ינחורהו יתוברתה דבוכה

 .רבעשל היסור תודהי לש

 הללותשה תוימשיטנאה .םידוהיל הקוצמו לבס ימי ואב היחתל המקש ןילופ תנידמב

 לכב המשאה רלוק תא םיטילשה ולת םהבו לזאזעל ריעשה ויה םידוהיה .עירפמ ןיאב

 ,םינלופה ידי-לע תוילכלכה םהיתודמעמ ףרה ילב וקחדנ םידוהיה .תויונערופהו תורצה

 ויה תולפשהו יוכיד ,תוששורתהו תולד ; וקשעג תוימואלה םהיתויוכז ; ןוטלשה תרזעב

 .םימיה לכ ןילופ ידוהי לש םלרוג תנמ

 ייח ןילופ תודהי העדי -- ץוחבמ םידוהיה שאר לע וכתינש ץחלהו תוריזגה ףא לע

 ןיבל םניב דירפהו רמתשנ דחוימה ידוהיה םייחה חרוא .םינפבמ םיליעפו םירע רוביצ

 ,תונוש תוגלפמ חטשה לע ולעו וצצ .תנווגמו הרישע תידוהי תוברת הגשגיש .בורה ימע
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 ךא ,םמויק לע וקבאנ םיירבע רפס-יתב .םייתד םיגלפ לש םדיצב -- םיינוליח םיגלפ

 היתותוא הנתנ הקיתעה תינחורה תרוסמה .ביבסמש תונייוע תוחור ינפב וענכנ אל

 רצבמ ןילופ תודהי התיה רבעב .תוינרדומ תועונת לש ןהייח ירדסב םג תונוש תורוצב

 ,הלואגל ןיפוסיכהו תוקבדה : שדחה ןמזב םג הרכינ התעפשהו -- תיממעה תודיסחה

 וללה תונוכתה -- דוקירהו רמזה ,תואלתה לכ ףא לע םייחה תחמש ,תוטשפהו תויממעה

 .םישדח םיינחור םימרז לע םינמנה םיינוליח םידוהי ןיב םג ךשמהו הזיחא ןהל ואצמ

 םתואיצמב .םילבוסהו םינענה ,ןילופ ידוהי לש םהייח תא תצקמב ךא וקיתמה הלא לכ

 .תמשגתמה תונויצה ןמ ,לארשי-ץראב המוקתה לעפממ םתמחנ רקיע תא ובאש המוגעה

 ,הילע רבע רשא לכב ויה התיאו םחור תא הניזה -- תינבנו תכלוהה הקיתעה תדלומה

 לעפמל םירישי םיפתושכ ,םוי-םוי ופיצ ץראה ןמ תועידיל ; ןוסא ימיבכ ןושש ימיב

 הכלה המוגרת תא ךא ,תימואלה השוחתה תא הקימעה וז תופתוש תשגרה .היחתה

 לעפמב םפוגב ףתתשהל םיאצויה םיצולחה ,לארשי-ץראל םילועה ברקב קר האצמ השעמל

 .לארשי-ץרא לש התנגהו התיינב

 התכיה *ץולחה,, תעונת .תידוהיה תוירוביצב שדחה יוליגה ויה הלא -- םיצולחה

 יפינס ,תויצולחה רעונה תויורדתסה ויה -- "ץולחה, לש םייחה יאת .רעונב םילג

 .לארשי-ץראל רודזורפכ ,הרשכהה יצוביק לכה לעו "ץולחה,

 ב

 ןיבו תויצולחה רעונה תועונת יכינח ןיב ,ורואל וכנחתה רשא לכו "ץולחה,, ירבח

 .לארשי-ץראב םידבועה רוביצ םע םהייח דיתעו ישיאה םלרוג תא ורשק ,"םתס"םיצולח,,

 תיב התיהש איה -- תדבועה לארשי-ץרא .םייח וצל םהל התיה תישיאה המשגהה

 .תוחדינ תורייעב ,תיסיפ הניחבמ בר קחרמ הנממ םיקוחר םתויהב םג םחור ייחל רצויה

 .םיסומכה וייוואמ תמשגהל ןדס הב אצמ -- וכרדל לאושו םייחה תוביתנל אצויה רעונה

 - םביבסמ רשא לכל תינכפהמ השיג .םתמשנ דוסיב ויה םירעוסמ "ץולחה,, יריעצ

 - תידוהיה הרייעה .ידוהיה םויקה ישרשב םסרכמ שואיה יכ ושח םה .םחור תא הפנכ

 תולגב םידוהיה ייחל לוכב תוברוא תונכס .תורדקו תונקיר ,העש ייח הייחו ,תעווג

 .וב הילשא ךא יעראה טקשהו םילודג םיעוזעז םייופצ .םהילגרל תחתמ תדעור המדאהו

 אצומה .תילולימ קר תויהל הלוכי הניא תונויצל הקיזה ךא ,תונויצ -- אוה ןורתפה

 הב םיבלושמש ,םישדח םייח לש הרושבה רוא עיצפמ םשמ ;ץראל הילעב אוה דיחיה

 ליפעהלו רותחל שי םשל ; םייתרבח םיכרעו ותדלומב ידוהיה םעה תויממוקל ההימכה דחי

 .תונכסהו םיישקה לכ ףא לע

 .תפסכנה הרטמל תוברקתהו הנשיה הביבסה ןמ קותינ תישאר הלמיס הרשכהל האיציה

 היילעה תארקל ןושאר ישממ דעצ ,ינכפהמ טקא ןיעמ הב היה הרשכהל האיציה םצע

 .שפנ-תאשמל ,םולחל יוטיב התיה תואיצמ התיהשמ רתוי -- המצע הרשכההו .י"אל

 ,םישדח םייח (וירבחלו ול רציש וא) וינפל אצמ הרשכהל ץולחה לש ואוב םוימ

 -- ויה הרשכהב םייחה יביכרמ .הרייעב וא ריעב וירוחאמ ריאשהש הלאמ תילכתב םינוש

 םיפוצרה ,םימדוקה םייחה תייווהל רומג דוגינ -- ףותישו תידדה הרזע ,תיסיפ הדובע
 .יגולויבה םויקה לע המחלמו ,םחל תפ לע תורחתה ,ךווית יקסע ,ריווא תוסנרפ ,הלטב

 .לארשי-ץראל ךרדב ,רכנ תמדא לע לארשי-ץרא ייח ,םישדח םייח ומקרנ ,הרשכהב ,ןאכ
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 תונוכנו לובג אלל תוריסמ וליג תוצולחהו םיצולחה ךא ,הרשכהב םיאנתה ויה םישק

 הצרא םירזהש ןילופב תיעולחה הרשכהה לעפמ םק ךכו .לבסבו לועב תאשל רויש אלל

 .היילכו ןווינמ םליצהו רעונה ינבמ תובברו םיפלא

 ישפנ תא ינא,, תניחבב אל ,הלוגב םידוהיה ייחמ החירב התיה אל הרשכהל האיציה

 תריציל ,העמשמכ הטושפ -- הנחמה ינפל הכילה ,ךרד תצירפו תוצלחיה םא-יכ ,"יתלצה

 תלדבומ ,תדחוימ הייווה ; םתולג ירוסייב םיססובתמה םעה ינומה ןעמל השדח הייווה

 םידוהיה ייח לע תרוכה הלע רשאכ ,יגארטה הפוס דעו התחימצ ימי םצעמ ,הלודגו

 .הפוריא חרזמבו ןילופב

 המואה יקמעממ -- !הרשכהה לעפמ ססבתה וילעש םימישגמה הנחמב ימו ימ

 ,המש הרשכהש םייח תריצי וכרדב םיכישממלו ומצעל ןתנש ריעצ רוד קניז הייוודה

 ,ץראל תואושנ םהיניעשכ ,דיתעל היפצ יאלמ .םחור ייחל ןכשמכו םילוע םיצולחל ןעשמכ

 תודוה ךא ,ינועו רוסחמ יאנתב ,תנייועו תגעול ,הרז הביבסב םשפנ לע םידמוע ויה

 תודוקנמ ; תוחדינו תולד תורייע ינפ לע השדח הריש הכפתשה םהייח-תפומלו םתדימעל

 ...ריעצה ידוהיה םעל השדח הרושב האשינ תיצולחה הרשכהה

 תודידי תשגרה ךותמ וליפא תיצולחה הרשכהה לש התוימינפל ץיצמש ץוחה ןמ םדא

 ימלוח - םינפחי רבח ,הילע ינוגרעו -- הקוצמו תולד הב אצמי -- תובוט תונווכו

 ,תואתשהו דובכ יררועמ תאז לכבו -- הלגינה לע רתסינה םהב ברש םייח ,תומולח

 .הלוגה תודהי לש הפונב יאלפ ןויזח : לוכה-ךסבו

 םירועס םיידוהי תורענו םירענ םהינפל םיאור הרשכהה ייח תא םפוגב ויחש הלא

 תא שחו תוער שחינ םבל רשא ,םעה ייח תנקתל םיפאושה םחורב םינתיאו םשפנב

 הדלס רשא ,תוגאד יסומע תורענו םירענ ; ביבסמש תומיטאל דוגינב -- תואבה תמיא

 ,םמוקמב םהל הפורת ןיאש השימכהו קנחמה דגנ ודרמתהו תלדלדמ תושיימ םשפנ

 תידוהיה תואיצמהו -- תוומ תמישנכ םהל התיה הרייעב הריוואה .הלוגב ידוהיה םוחתב

 ,תושילתהו ןופדשה דגנ ודרמתה םה .המילב לע היולתו תירירווא ,חוכ תרסח הלוכ

 .םינפ תדמעהבו תויחטישב ולחב םה

 ןיב התרכנ הנמאנ תירב .הלא םיצולח-םיריעצל לוביקדילכ ושענ הרשכהה יצוביק

 ארזל .הקוחרה תדלומל ליבשה ,בורקמ תאזה השדחה תואיצמה ןיבל םבילבש םייוואמה

 .העורת תונע לוק םחור תרומל ,הרשכהב םהייח ימי רואיתב "םיגגוח, םיעבצ םהל

 ןכ-יפ-לע-ףאו -- ןוקית ושקיבש תומיגפה םהיניעמ ומלענ אלו םכרדב ועדיש תואלתה תובר

 םייחה יאנת ויה םישק .היתוקוצמ ףא לע תננורו החורדראשב תנרוק התיה םתייווה לכ

 לע רומשל ועדי ינועה יאנת ךותב .הלא לכ ףא לע הכמנתנ אל םתמוק ךא ,הרשכהב

 רוד ; םהיתוכילה לעו םתשגרה לע הכוסנ הוואגו -- םיגורטקו תונויתפ לומ ודמע ,םמלצ

 ,תדבועה לארשי-ץרא םהל המסק םוסק .םישדח םייח ומצעל בצעמו שדח ףוח לא רתוחה

 -- הרשכהל ואצי םרטב םג ,ויה רשא לכב הלוגב וכנחתה הרואלו םשפנ הפסכינ הילא

 ועיקשהו ץראל םאוב דע הרשכהה ךותב ויחש הלא לש םבילב .הילא םאובב דוחייבו

 -יוליגכ ןילופב תיצולחה הרשכהה תפוקת התרחנ -- םהירוענ ימי טהלו םנוא לכ הב

 ...םיאלפ

 םתיא ואיבה םה .ויה רשא לכב םהיתונוכתב ורכינ ץראל םאובב הרשכהה רוד ינב

 ץראב ןגרואמה םילעופה רוביצ םע תיגולואידיא תויראדילוס לש ינויערו ישפנ ןעטמ

 םישדח םיבושיי ינוב ואב םהמ .תינויצה המשגהה לעפמב תישיא תופתושל תונוכנו
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 ,למנב ,סדרפב ,ריעבו רפכב הדובעה ישבוכ ןיב ויה םה ; םימייק םיבושיי ימילשמו

 םיבדנתמה ואב םהמו תוערואמ ימיב ןגמה תוריפחב ויה םה ; ןיינבה ימוגיפ לעו תבכרב

 .תורטונב ,ח"מלפב ,אבצב ,היינשה םלועה תמחלמב תורשל

 התשע -- ץראל םיצולחה לש םאובל המדקש ץראל-ץוחב תינחורהו תינפוגה הרשכהה

 ץראב םכרד .ץראב ירבעה לעופה לש םייחה תוכרעמ לכב הריהמה םתומלקאתהל

 תיצוביקה העונתה תא וביחרהו ונב םה .עלקה ףכב ועלקנ אלו םהינפל הרורב התיה

 .ןחבמ לכבו תע לכב תורדתסהל םירוסמ ויה םה ,ץראב

 .אוושל היה אל םיחילשו םיכנחמ לש םלמע ,הכרב ירפ הבינה תיצולחה הרשכהה

 .תדבועה לארשי-ץראל ןמאנ םיאולימ ליח הניכה ץראל-ץוחב תיצולחה הרשכהה

 ג

 דמעמ הל השבכו המצעל םוקמ הבוסולק הדחיי ןילופב תיצולחה הרשכהה תפמב

 .רתויב םיטלובה הרשכהה יזכרממ דחאכ בושח

 תמחלמ ינפל ,ןילופ תנידמ לש יחרזמה רפסה הצקב המוקמ -- הדוקנה -- הבוסולק

 לש המוחתב רשא ןילהוו לילגמ קלח ,תוצעומה-תירב םע הלובגל ךומס ,הינשה םלועה

 (םהה םימיה ןושלב -- "הירושמ,,) הרסנמו הבצחמ ואצמנ םוקמב .אוהה ןמזב ןילופ

 הבצחמב הדובעל ורדח 1924 תנשב .םירכונ םילעופ תואמ וקיסעהש ,םידוהי לש םתולעבב

 יבחרב ,םיברב הרהמ דע אצי ומשש ,הרשכהה ץוביקל דוסיה חנוהו םיצולח םג

 .ןילופב תיצולחה העונתה

 ביבאה ישדוחב דסונ הבוסולקב "רודלפמורט ףסוי ש"ע םינבא יבצוח ץוביק,

 "?ולחה,  ירבח םג םהילא ופרטצהו הכומסה ינראסמ "ץולחה,, ירבח י"ע 1924 תנשל

 ירבח ורחב ללכ ךרדב .וב היה שודיח -- ץוביקה לש הדובעה גוס .םוקמב רשא

 ןווג הילע לצאנ הבצחמב הדובעה .ץראה ייחל םתרשכה םוקמכ תואלקחב "ץולחה,,

 תלילסל ,ץראב תישילשה היילעה יצולחל תיסופיט ןבאב הביצחה ; ישוביכ-ילארשיצרא

 לעפמל תוולתהל ךישמיו ומוציעב ונדוע ץראב הזה עוצקמה שוביכ ירהו ,ןיינבלו םישיבכ

 תינרצי הדובעל הרשכהל םוקמ ,אופיא ,התיה הבצחמה .םימי ךרואל ץראב ןינבה

 תובהלתהבו ןוצרב ולבקתנ ןבאה תודובעב תוחמתההו הכותל הרידחהו ץראב הבושח

 .םיבר םיצמאמבו םישק םיאנתב ךורכ הבצחמב הדובעל רבעמה םג םא ,"ץולחה,, ירבח י"'ע

 הרשכהה יפוא םג היה ךכו -- תיתנוע ןילופב תיצולחה הרשכהה התיה הליחתמ

 תנש תישארב .םוקמב הדובע ישדוח המכ רחאל אב רוזחמו אצי רוזחמ .הבוסולקב

 ומייסש ,םמוקמב םירחא ואב המ-ןמז רובעכו םינושארה הבוסולק יאצוי ץראל ולע 5

 םתיילעל תונכהו םירודיס םשל םהיתבל ואציו רפסמ םישדח רובעכ םה ףא םתרשכה

 יהלשב הבוסולקב ללוחתה העובק הרשכהל תיתנוע הרשכהמ רבעמה .ץראל הבורקה

 טסוגוא שדוחב הבוסולקל אבש ,קשרמל הז רבעמב דחוימ קלחו (1926) ו"פרת תנש

 ותחפשמ ינב םע גחה תא תושעל ידכ םוקמהמ עסנ אל םיגחה תומי עיגהב .איהה הנשב

 הרשכהה תטיש .אבהלו זאמ םירבחה רתיל אמגוד ךכב שמישו -- ץוביקב ראשנ םא יכ

 הרשכהה יפוג לכל השדח ךרדכ הלבקתנ ןמזה תצורמבו הבוסולקמ האצי העובקה

 .ןילופב תיצולחה

 ונתנ -- ךליאו 1926 רבוטקוא שדוחמ ץראל היילעה תקספהו תיעיברה היילעה רבשמ



 חופיטלו םחוכ תרימשל ,םיצולחה יזוכירל דיחי אצומכ העובקה הרשכהה סוסיבל הפיחד

 תונושה תורייעב םהיתבל םיחלשנ הרשכהה ירבח ויה וליא .ץראל היילעל םתפיאש

 הנממש תיתולגה תואיצמב שדחמ םיעלבנו חור לכל םירזפתמ ויה -- םייוסמ ןמז רחאל

 ויה -- יתעונת-יצולחה ץרמה לכ ,הרשכהה ייחב עקשוהש למעה לכ ; תאצל ושקיב

 .קירל םיזבזבתמ

 תנחת רתוי וז ןיא .הרשכהה תודוסי תקמעהל האיבה העובקה הרשכהה תטיש

 ןתניתש דע םישדח םייח לש םתישאר םא יכ ,היילעל טקיפיטרס לבקל ידכ תיחרכה רבעמ

 תוזחאיהה .ץראב םכשמהש ץוביקו הדובע ייח ,םישדח םייח תלחתה ; היילעל תורשפאה

 ךא ,שפנו ףוג ירוסיי ,םיבר םירוסייב ולע ,אובתש יתמיא ,היילעל הייפצהו םוקמב

 תונשב .לוכה ףא לע ועתרנ אלו הדימע חוכ וליג הבוסולקב העובקה הרשכהה יצולח

 ויהש ,םהיתומוקמב םיריעצ םיצולחל רוא-לדגמכ הבוסולק השמיש 1926--8 רבשמה

 המשגהל הריתחהו תינויצה הנומאה תניחבמ הממש רבדמ ךותב תודדוב םילובישכ

 ,יצולחה רעונה ינב לש םנוימד תא הביהלה התואנקבו התונשקעב הבוסולק .תיצולח

 לבל תויצולחה רנ לע וננוג-וככוס ףאו םהייוואמלו םכוניח רוקמל םינומא ורמש רשא

 .הבורקה םתביבסב תובשונה הנטישה תוחור לומ הבכי

 .הבוסולק ץוביק לש רכיהה ינמיסמ ויה -- תוליעפו המזי ,תוימאנידו תונריע

 םא םג -- ץראל תולעל םישקבמה לכל חותפ ץוביקכ המצע תא התאר הבוסולק

 ואב םא םג ,יצולח ךוניח לכ דוע ולביק אלו "ץולחה,, יפינסמ דחאל םדוק וכייתשה אל

 םאצומ אהיו ,םלוכ ולשוחי ובש ,הבוסולק לש ךותיהה רוכב הנומאה התבר .הרז הביבסמ

 יכינח םע דחי "םיצולח-םתס,, וכותב ליכה ץוביקה .ץראב םהייח תארקל ,אהי רשא

 וללה ךא ,הבוסולקב הרשכהל ואב "הינודרוג,,ו ריעצה-רמושה ירבח םג ."ריעצהדץולחה,,

 .םהיתועונת תרגסמב ,תדרפנ הרשכהל ןמז רחאל םבורב ואצי

 השיגפב .הרשכהב השדח ךרד ללוסכ םיברב אצי הבוסולקב ץוביקה לש ומש

 הבוסולק ךרד הלבקתנ ,1927 תנשב הקנאיאקב הכרענש הרשכהה יצוביק לש הנושארה

 -- הרשכהב תועיבקה תטיש הצמוא ןמזה תצורמב ."ץולחה , לש הרשכהה יצוביק לכ י'ע

 לש תירנילפה הבישיב .הלוכ "ץולחה,, תעונת י"ע -- םיבר םירוריבו םיחוכיו רחאל

 הרשכהל ךרדכ העובקה הרשכהה ןורקע רשוא 1930 תנשב ןילופב "ץולחה,, זכרמ

 .העונתה יקלח לכב ,םוקמ לכב תיצולחה

 ןיב .תישימחה היילעה הלחה ;ץראל היילעה שדחמ החתפנ 1928 תנש לש הפוסב

 הבוסולק ישנא .הבוסולקב העובקה הרשכהה יאצוי םג ויה תישימחה היילעה ינושאר

 .דחואמה ץוביקב םבורב וטלקנו -- 1929 ראוני שדוחמ לחה תוגולפ-תוגולפ ץראל ולע

 םקוה רשאכ .ץראב "ןילהוו ץוביק,ל הברזרכ םמצע תא הבוסולק ישנא ואר הליחת

 ץוביק, םג וידסיימ ינושאר לע הנמינ 1927 טסוגוא שדוחב ץראב דחואמה ץוביקה

 דחואמה ץוביקה היה בורק -- בשיימהו שבוכה ,חותפה ,יממעה ויפוא יפל .הרדחב "ןילהוו

 .ץראב םכשמה תא ואר ובו הבוסולק ישנא לש םחורל ץראב

 וגאד ךא ,הבוסולקב העובקה הרשכהה ינושאר לכ טעמכ ץראל ולע 1929 תנש ךות

 דוע וראשי -- היילעל םתורישכו םהלש קתווה ףא-לעש ,םירבח לש ןיערג ריאשהל

 "ןיערג,ה תטיש .הבוסולק לש החורב םכוניחל ושעיו םישדח םירבח וטלקיו םוקמב

 לש הרשכהה ישוג לכב עבק-תחנהל הכפהו הטשפתה איה ףא הבוסולקמ האציש

 .ןילופב "ץולחה,



 .הבוסולקל םיאבה וברו הרשכהל האיציה םרז רבג -- ץראב ט"פרת תוערואמ ירחא

 הבוסולקל ואבש םישדחה .תואמל םירבחה רפסמ עיגה -- הלחתהב םירבח תורשעמ

 התשרומ ירמוש ,םינושארה לש םכרדל םינמאנ םיכישממ ויהו ץוביקבו הדובעב וטלקנ

 תריזג,, חכונ םוקמב דמעמ וקיזחהו ,ןחבמב ודמע ,םהימדוקכ ,םה ףא .הבוסולק לש

 תוריזג ינפמ ועתרנ אלו 1930 יאמ שדוחב ץראל תדבועה היילעה לע "דליפסאפ

 ימי ואב ,ךלהו לדג הבוסולקב םירבחה רוביצ .איהה הנשב רבמטפסב "ןבלה-רפסה,

 השוחתה הקימעהו תיתוברתה תוליעפה הרבג .הפונתבו זועב וכיפ םיימינפה םייחהו תואג

 םתוחכונבו הבוסולקב ורקיב םלוככ םבורש ,ץראה יחילש תובר ךכל ומרת .תיתעונתה

 ירדס רופישל ושע ףא םה .תוימוקמו תויללכ תויעב לע תופיסאו תוחיש ומייקתה

 ועיפשה ץראה יחילש .םישדחהו םיקיתווה ןיב תורבחה יסחי קודיהלו םוקמב םייחה

 .םלוכ םירבחה לש םתמשגה ךרדו םתבשחמ יקפא ,תינויערה םתשיפת לע תובר

 ולרוג תא הצרח רשא איהו -- הבוסולק לע השדח הריזג הכתינ 1931 יאמ שדוחב

 םידוהיה תא לשנל וטילחהש ,ןילופ תונוטלש דצמ האב הערה .םוקמב ץוביקה לש

 תוזוחממ םוקמל ואבוהש ,םינלופ םילעופ ידיל הריבעהלו הבצחמב םתדובעמ םיצולחה

 וצלאנו םה ףא םהידעצ ורצוה -- םידוהיה הבצחמה ילעב .םיקחרממ ,ןילופב םינוש

 רחאלו -- הבצחמב הדובעב םהיתודמעמ וקחדינ ץוביקה ירבח .תושרה תוריזגל ענכיהל

 וחלשנ אל םילטבומה םירבחה .דריו ךלה םוקמב םירבחה רפסמ .הרסנמב םג ןכמ

 הריזגה עור םע וקבאנ םוקמב םיראשנה .תושדח תוגולפל םא יכ םהירוה יתבל הרזחב

 הלטבאה ;1931 תנשל ףרוחה ישדוח ויה דחוימב םישק .בר ירמח לבס ךות ,םחוכ לכב

 יוכיס שי דועש הווקתב ,םוקמה תרימשל ןיערגכ ,שיא 12 קר וראשנו תטלחומ התיה

 לדג בוש - םישקה ףרוחה ישדוח רחאל ,םנמאו .לודגלו בושל תורשפאה אובת דועו

 -- תודיריו תוילע הבוסולקב ץוביקה תא ודקפ זאמ .הבצחמל ורדח בושו םירבחה רפסמ

 ןונגנמה ישנא .תדמועו תמייק םוקמב ץוביקל סחיב תונוטלשה לש לושינה תמיזמ ךא

 .םתמיזמ תא עצבל תורשפא לכ רחא ףרה אלל ורת זוחמבו םוקמב ימשיטנאה יתלשממה

 ידכ תונמדזה לכ וחינה אלו ,ורימחהו וכלה -- תונוטלשה לש תופידרהו תושיגנה

 .לסחתהל הבוסולקב ץוביקה ץלאנ 1937 תנש ףוסב רשא דע -- וירבחלו ץוביקל קיצהל

 התיה הברו הנש 13 םייקתה הבוסולקב "רודלפמורט ףסוי ש"ע םינבא יבצוח ץוביק,,

 לש תפומה תומד השבוג םש .הדגאל הכפה הבוסולק ."ץולחה,, תעונת לע ותעפשה

 .העונתה יבחרב "רבד-םש,ל היהו ןואגב ומש אשנ "קאיבוסולק,ה .הרשכהב ץולחה

 האנקב .הבהאו תוער לש הריוואב ותוא םיפיקמ ויה '"קאיבוסולק,, וילא ןמדזנש םוקמ

 "ץולחה, לש תוסנכתה לכב ,השיגפ לכב .יצולחה רעונה ינב וב וננובתה הצרעהבו

 .םרבדל דחוימב ןזוא וטיה םיחכונה לכו בלה-תמושת זכרמב םיאבוסולקה ויה

 המש לבקתנ םיברה תעדותב .תיצוביק ,תיצולח ,תינויצ תואנקל לגד התיה הבוסולק

 וב םיבולש השעמהו הכלההש ,םיווש םבילו םהיפו םמצע םע םירימחמ וישנאש םוקמכ

 םייח ,"ץולחה,, יכרע לע ךנחתהש ימל םיאלמ םייח ;תחא השקימכ ,ץייח אלל ,דחי

 .תיבקע תיצולח המשגה תניחבמ םהב עובט תומלשה םתוחש

 תנשב .אמגודכו למסכ ןילופב "ץולחה, יבחרב וטשפתה הבוסולק לש הלעפו המש

 לש וגחל הבוסולקל רושעה גח ךפה ,הבוסולק לש הדוסיל םינש רשע ואלמ רשאכ ,4

 םהבו -- ערואמה דובכל םיסוניכ וכרענ "ץולחה,, לש הרשכהה יצוביקב .ולוכ "ץולחה,,

 ,םייצוביק םיבושייב דוחייב ,ץראב .םיכישממל למסכ הבוסולק לעפמ תא סנ לע ולעה
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 בואשל ושקיב לוכה .לעפמה תכרעהלו ךיראתה ןויצל תורצעו םייגיגח םיסוניכ וכרענ

 .רבשמו ןחבמ ימיב דודיע הבוסולקמ

 תויהל ויתולוגסו ומש ופיסוה -- הבוסולקב "םינבא יבצוח ץוביק,, לסוחש רחאל םג

 הבוסולק לש המש ףיסוה -- םוקמב ץוביקה לוסיח רחאל םג .'ץולחה,, תעונתל רקי סכנ

 ."הבוסולק שוג,, ,הדי לע םקוהש "שוגה,, תוגולפ לע ססונתהל

 יז

 ,הציבורבמוד ,הנטיקור : הביבסב תונב-תוגולפ הבוסולקל הל ויה המויק תישארמ

 ,הנבור ,ןאבילק ,קסניפ י"עש בונאיב תוגולפ ופסונ 1930--1929 תונשב .דועו דורגשמוט

 לש תופידרה בקע .זכרמכ םאה-הבוסולק התיה תוגולפה לכל .קיפוטו בוחס ,יקטסוא

 תושדח תוגולפ תמקהל המזיהו הפונתה ולעו ורבג -- הבוסולקב ץוביקה לע תונוטלשה

 ."הבוסולק שוג,, תא וויה דחי הלא לכ .הבוסולקב םתדובעמ םילשונמה םירבחה תטילקל

 תורייעהו םירעה שוביכל עסמה ליחתה הבש הנשה ,1931 תנשב םקוה "הבוסולק שוג,,

 זא ץרפ ,הרשכהה יצוביק לודג ,הבוסולק לע לושינה תריזגל ףסונ .תיצולחה הרשכהל

 הדובעה התחפ תורסנמב .תיצולחה הרשכהה הססבתה רקיעב הילעש ,ץעה-תיישעתב רבשמ

 ףחיר לודג הלאש ןמיסו הדובע אלל וראשנ הרשכהה יצוביק .לילכ הקספנש ףא שייו

 חרואל רוזחל םינפ םושב וצר אל הרשכהה ירבח .תיצולחה הרשכהה לש המויק לעמ

 ,דחא חוכל דחי ורבח -- םירבחה לש זעה ןוצרהו יביטקייבואה חרכהה .ןשיה םהייח

 ןתינ רשא לכב הדובע תומוקמ שובכל היה אצומה .תושדח תוגולפ תמקהב לודג ףונמל

 ,הברו) ןמדזנש זכורמ הדובע םוקמ לכ היה ךרובמ .םישדח הרשכה יצוביק םש םיקהלו

 שוביכל םיסיסבכ ולגתנש ןה ,םיצולחה וחרב ןהמש הרייעהו ריעה רקיעב ךא ,(י'צלפ

 ןעמל םירעה שוביכל עסמה חתפנ םיבר םיצמאמבו תונוכנ בורב .ןהב היוצמה הדובעה

 ."לודגה שוביכה,, םשב "ץולחה,, תורפסב ומש עבקנש עסמ -- תיצולחה הרשכהה

 תפונתל תדחוימ הפיחד .הבוסולקל תופנוסמה תוינוריע תוגולפ זא ומקוה וז רחא וזב

 לש הנושארה הצעומה איה ,הבוסולק ץוביק תצעומ י"ע הנתינ תוטשפתההו שוביכה

 "שוג,ה בחרתה תאזה הצעומה ירחא .הציבורבמודב 1931 רבמצדב המייקתנש "שוג,ה

 היצילגב ףאו היסלופבו ןילהווב תורייעו םירע לש הרושב ומקוה תושדח תוגולפ .הברהב

 .ירקיעה םוקמה תא וב ספת ינוריעה קלחהו טשפתהו לדג "שוג,ה .תיחרזמה

 היה השק .םיבר םינחבמו תושדח תויעב ינפב ודמעוה םירעב הרשכהה יצוביק

 לש סחיב ולקתנ ונירבח .תידוהיה היסולכואה ברקב םג םיצולחה י"ע הדובעה שוביכ

 תא ךירעהל ועדיש דע ,םיבלש-םיבלש האב הדובעב תוססבתהה .לוזליזו ןומא יא

 הייעבה .םמצע לע ולביקש תונוש תודובע עוציבב ץוביקה ירבח לש םתוירחאו םתלוכי

 םימוחתה ושטשוטי לבל ,הרשכהה ץוביק לש םידחוימה םינכתה תרימש -- התיה תירקיעה

 הגולפ לכב זכרל הנותנ התיה תוריכזמה תגאד .ביבסמש םייחה תרגיש ןיבל וניב

 ,ולוכ םירבחה רוביצ לע ועיפשיש ,תימצע הכרעהו הרכה ילעב םירבח תצובק תינוריע

 .ץוביקה לש תדחוימה ותוהמ לעו ותמוק לע רומשל ועדי ןעמל

 שוגה וב היהו ןילופב הרשכהה יצוביק לש יללכה שוגל ךייתשה הבוסולק שוג

 המ"ןמז) הבוסולקב האצמנ שוגה תוריכזמ .וירבחו ויתוגולפ רפסמב רתויב לודגה

 םעפמ .תוגולפב םיפוכת םירוקיבל םיאצוי תוריכזמה ירבח ויה םשמו (הציבורבמודב
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 תיתורפס המב המקוה ףאו םיניטלויבו תורגא ,םירזוח תוריכזמה םעטמ ואצוה םעפל

 לוכהו -- םינוש םידדצמ םייבויח םידהל התכזש -- "םיעלסב,, םשב רתוי הבחר תנוכתמב

 םירבחהו תוגולפה ןיב םיידדהה םירשקהו תופתושה תשגרה תא קימעהלו ריבגהל ידכ

 .םהיתומוקמל םירוזפה

 הירחאלו הבוסולק שוג לש היינשה הצעומה קצולב המייקתה 1932 תנש לש הפוסב

 הניחבמ הבורקה ,ןילהוו לש לילגה ריע ,קצולב ץוביקל "שוג,ה תוריכזמ הרבעוה

 םישדח םירבח תוריכזמב הלועפל וסנכנ קצולב ."שוג,ה לש תוגולפה תשרל תיפרגואיג

 ואר 1934 תנשב רשא דע ,בחרתהו לדג שוגה .תוגולפ תורשע לע השלח שוגה תוריכזמו

 הברו ,הציבורבמוד ,קצול : הבוסולק לש הנשימדישוגל לודגה שוגה תא קלחל חרכה

 .קסירבו

 ןפואב םייטירבה טאדנמה תונוטלש ומצמיצ ץראב ח"צ--ו"צרת תוערואמ תובקעב

 םירבשמ ודקפ בוש .לילכ הקספנש טעמכ ץראל היילעהו םיטקיפיטרסה תוסכימ תא רכינ

 1936 תנשבו המצמטצה הרשכהה יצוביקל םיפינסהמ המירזה ."ץולחה,  תעונת תא

 .תולודגה םירעב םיצוביקל ורבעוה ןהירבחו -- תונטקה תורייעב תוגולפה לוסיחב לחוה

 .ןידנבל הרבעו הדובע רסוח בקע המוקממ רוקעל הלודגה הברו םג הצלאנ איהה הנשב

 ,הביבסהו 'זדולל ,ןילופ לש םייתיישעתה תולילגל זא רבע הרשכהה לש דבוכה זכרמ

 .ןילופ-סרגנוקב 'וכו היבמלגזל

 תורשכהה תפמב .ןילופב "ץולחה,, לש הרשכהה תשר שדחמ הננכות 1936 תנש ףוסב

 הבריקה יפל ,םירחא םישוגל ופרוצו םהישוגמ ודרפנ םינוש םיצוביק .םייוניש וללוחתנ

 ףא המ-ןמז רובעכ ."הירחש,ל זא רבע "קסירב הנשימ-שוג, .םהיניבש תיפרגואיגה

 םיצוביק קר וראשנ ,קצולב וזכרמש ,הבוסולק שוגב .ייהציבורבמוד הנשימדשוג,, לסוח

 .לבוקו קצול -- ןהב תוטלובהו ,תולודגה םירעה ןמ המכב

 .דמעמ וקיזחה הרשכהה יצוביק ךא ,חור-ןויפר לש הפוקת האב היילעה תקספה םע

 .םהיתומוקממ םיקיתווה וזז אל ןכ-יפ-לעדףאו ,הרשכהב םירבחה לש םתוהש הכשמתנ

 זכרמ לע וצחל םיצוביקה ירבחו איהש ךרד לכב היילעל הסיסתה הרבג הז תמועל

 ; 1934 תנשב 'ב "סולוו,, ןולשכ זאמ הקספנש ,תילגיל-יתלבה היילעה תא שדחל "ץולחה,,

 תנש לש הפוסב .'ב היילעל ררועמו עינמ ,ןברדמ חוכ ושמיש םיעובקה הרשכהה יצוביק

 .התושרל םהירבח תא ודימעה הרשכהה יצוביקו ,ץראל םיליפעמה תיילע השדוח 7

 ללכב דעו 1939 תנשל דע ולע וז ךרדב .וירבח בטיממ 'ב היילעל םרת הבוסולק שוג

 יצוביקל תושדחתהו היילע ימי ואב בוש .ץראל הרשכהה ןמ םיקיתווה םירבחה בור

 םיריעצ םירבח הרשכהה יצוביקל ואב ץראל היילעל םיאצויה םיקיתווה םוקמב .הרשכהה

 ךא ,שדח בולבל רשיבש בכרה ,הרשכהה בכרה ןנערתה םאוב םעו ,"ץולחה,, יפינסמ

 .אבהל תוחתפתהה ךלהמ תא ונישו ושביש יללכה בצמב וללוחתהש תורומתה

 ןילופל ושלפ םיפקותה םינמרגה .היינשה םלועה תמחלמ הצרפ 1939 רבמטפס שדוחב

 היצילגו היסלופו ןילהוו ידוהי .םיטייבוסל ורסמנ םייחרזמה םילבחהו ,תיאסרגנוקה

 לש ואובל וחמשו םיצאנה םישבוכה לש םדי תרגיתמ (...המ תפוקתל) ולצינ תיחרזמה

 ויתובקעב ךורכה לכו יטייבוסה רטשמה לטוה םייחרזמה רפסה ירוזאב .םודאה אבצה

 הקספנ ,םיידוהיה רוביצה תודסומ ורזפתה םיטייבוסה אוב םע .תינויצ-תידוהי הניחבמ

 לש הרשכהה יצוביקב ואצמנש םירבחהו םיירבעה רפסה-יתב ורגסנ ,תינויצה תוליעפה

 ינשב זא הזכרתה "שוג,ה לש הטילפה תיראש .ולכי רשאב טלפמ םהל ושח "ץולחה,,
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 ישנאו ,בוכורג ירבח הביבסהמו השראוומ ועיגה ףא לבוקל .קצולבו לבוקב -- תומוקמ

 הכשמנ '"ץולחה' תלועפ .ס.צ-ןויצ-ילעופו "טייהיירפ,,""ךיעצה-ץולחה,, ,'ץולחה,, לש זכרמה

 תולעל םשמו הינמורל לובגה תא תוצחל ךרד ושפיח םישדחה םיאנתה חכונ .תרתחמב

 וזכרתהש םירבחה םשל ורבע -- תיאמצעה אטיל לש המוחתל הנליו הרבע רשאכ .ץראל

 "הבוסולק שוג, לש םינורחאה םייאה ונקורתה הנליוול האיציה םע .קצולבו לבוקב

 .ירמגל םהיבשוימ

 .יהבוסולק שוג, לש ומויק ימי ומת

 ּה

 יבצוח ץוביק ,הבוסולק המשש וז תיצולח הלפעהל די ביצהל אב ונינפלש רפסה

 ,יגולונורכה דוטמה לע ססובמ רפסה הנבמ .דחאכ -- ויתוגולפ לע "שוג,,הו םוקמב םינבא

 - אוה ונל ונבצה רשא לובגה .םידחוימה ןהייוליג לע םינשה תופוקת יפל -- רמולכ

 ,איה הדבכנ השרפ -- ץראב םיאבוסולקה לש הטילקה תשרפ .ץראל םירבחה אוב דע

 תודועת -- דחי םיבלושמ רפסה ןכותב .ומצע ינפב ןויעל אשונ אוה ולוכ ןיינעה ךא

 ירבד -- רקיעבו "ץולחה,,ב םייזכרמ םיליעפו ץראהמ םיחילש לש תוישיא תויודע ,דוסי

 ובתכנש ןיבו םנמזב ובתכנש םירבד ןיב ,םהיתופוקתל הבוסולק תרשכהב ואצמנש םירבח

 .תויעצמא-יתלב תוחישו תונויאר לש דוסי לע ומשרנש םאו םמצע םירבחה ידיב םא ,תעכ

 ולעפו ויהש םירבחה ירופיסמ בואש ובורב רמוחה .שיא 50 ונייאור רפסה תנכה ךרוצל

 ונענמנ םיישיאה םהירופיסו םירבחה ירבד תריסמב .הבוסולק לש הרשכהה יצוביקב

 והשימל "קיבדהל, אלש ,ישיאה םמתוחו םתוינויח לע רומשל ידכ "יתורפס,, שוטילמ

 סינכהל קר בייח הלאכ םירקמב ךרועה לש וסומלוק .ועבטמ םניאש ןונגסו םירבד תאצרה

 ךכל טרפ .תורזח עונמל ףא רשפאה לככו ,הקודקידו ןושלה תניחבמ םייחרכה םינוקית

 העירי ינפ לע -- תחא תכסמכ ,תיעבטה םתולשלתשהב ,םתומלשב ןאכ םינותנ םירבדה

 - הלאל ףסונבו ,2007ל עיגמ רפסב םיפתתשמה רפסמ .ןיינעהו ךרוצה יפל ,הבחר

 יונב רפסה .םינווג תבר תיביטקלוק הריצי ; םימושירו םיטנמוקודיימוליצ ,תונומת

 : ןמקלדכ ,םירודמ הששל קלוחמו תוביטח-תוביטח

 לש םהיתונורכז ,הבוסולקב םינבא יבצוח ץוביק תמקה .(1926 -- 1924) תישאר א

 תודבוע -- ויתורוקו "ןילהוו ץוביק, ;ןהה םינשב םהיכישממ לשו דוסיה יחינמ

 .הנושארל הזב םימסרפתמה םיטרפו

 תפוקת ,הבוסולק ייחב תועירכמה תופוקתה תחא .(1929 -- 1926ש) בלשל בלשמ .ב

 היח תודע םה םירבחה ירופיס .העובק הרשכהל תיגמז הרשכהמ -- הרומתו הנפימ

 לכמ ,םה םינושו םיבר .הבוסולקל םכרד לעו הרשכהל םיאצויה לש םאצומ לע

 םידיסח הנהו ,םתרוכמל םירזוחו םירז תודשב םיעורה הנה ; תידוהיה הרבחה תובכש

 םייחה חרואב דורמל האציש היינשו רז םלועמ האבש תחא ; "הבישי,, ידימלתו

 לש רכינ קלח םכותבו -- ןילופ יבחרב תונוש תורייעמ םיצולח ; ינגרוב-ריעזה

 הבהא הברה העפשש ,בלבש תודהי,) ןילהווב "ץולחה,, יפינסמ תוריעצו םיריעצ

 - םיתעל ,רזוחו ךלוה והשמ הלא םירופיסב שי -- םיתעל .(ןדמל .י -  "תונמאנו

 יבטוק ינוש -- םיתעלו ,תוניחב המכו המכמ תומוד יתלב םייח-תוביסנו דחא עקר
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 םיגוש .תיאבוסולקה הרבחה לש ינוגזברה ישוגאה ךתחל יח םגדימ ; תוניחבה לכמ

 םימיה תצורמב שבגתה םהמו --  םירבחה לש םלודיג עקרקו הקיניה תורוקמ ויה

 .תידדה תוברעו םיפתושמ םייח ,השק הדובעו בר לבס ךות ,יאבוסולקה סופיטה

 ; ןילופ תלוגב םהידהו ץראב ט"פרת תוערואמ .(1931 -- 1929) תוכחרתהו תואג | .ג

 -יירפ,ו "ריעצה-ץולחה,, יאצויו "םיצולח םתס,, ,הבוסולקל םיפרטצמ לש שדח םרז

 םתלועפ ,ץראה יחילש [; יצולחה ללכה ךותב דחי -- ריעצה-רמושהמ םגו "טייה

 .תושדח תומזיו -- םינושאר ישעמל ךשמה ; םתעפשהו

 דצמ לושינה תריזג רקיעב וניינע -- הז רודמ .(1937 -- 1931) הבוסולק שוריג ד

 דע ,ומויק ךשמה לע השקה קבאמה ,הבוסולקב ץוביקה דגנ ןילופ תונוטלש

 ..סנואמ בזענש ץוביקה תיב ,תיבה ןמ האיציה

 םירעה שוביכ לע תורעתסהה .(1939 -- 1931) הבופולק שוג : השדה הלחתה .ה

 סיסתמ םרוגכ -- וירבחו הרשכהה ץוביק ; ויתויופעתסהו ''שוגה,, לודיג ; תורייעהו

 םירעב הרשכהה זוכירו -- תונטק תוגולפ לוסיח ;םיכרדה לכב היילעל דדועמו

 ופוסב .---- -- הללכב ןילופ תודהיל הערה התלכ םרטב --םיגורחא םימי ; תולודג

 ןהבש תומוקמה לכ ; הבוסולק לש ,רפסמב 70 ,תוגולפה לכ תמישר -- הז רודמ לש

 ,םומיסקמב הגולפב םירבחה רפסמו םינמזה ןמ ןמזב היתוגולפל דתי הבוסולק העקת

 ,.המויקל םינשה ןמ תחאב

 הרשכהה לעפמ לע הכרעהו חוכיו ירבד םיזכורמ ןאכ .ןילופב תיצולחה הרשכהה ןדיע | ו

 ירפוס ןיב שי ,ונרעצל .דוע ונניאו דחכנש ,ןילופב םעה ייחב ומוקמו ולוכ תיצולחה

 םאובב תיצולחה הרשכההו "ץולחה, לש םמויקמ ןודזב םימלעתמה הלאכ םג וננמז

 דחא לש ותיזחת דעל דומעת -- םתמועל .הנורחאה הפוקתב ןילופ תודהי לע רפסל

 םינוירוטסיהה םידיתע יכ ,האושה ינפלש ןילופב תידוהיה תונותעב םיאסמה יבוטמ

 םירבדה תפוסא ...תיצולחה הרשכהה תפוקתכ ןילופ תודהי ייחב וז הפוקת רידגהל

 לש וביט לע דומעל תעדו רקח ירחוש לכ לש םדיב עייסת הבוסולק רפסב רשא

 ,םינוכגה וידממב -- וללכב הרשכהה לעפמ

+ 

 םיעדויה ,םינוש םיירוביצ םימרוג לש םעויסבו םדודיעב רואל אצוי הבוסולק רפס

 ינבל םג ךנחמ ךרעכ הליחנהל םישקבמו ,הבוסולק תרשכה לש הרבע תא םיריקומו

 .תורודה ןורכזב דובכל הלעפו המש תורחלו וננמז

 ןוסלנצק קחצי ש"ע תואטיגה-ימחול תיב,ל דובכ םוקמ -- וללה םימרוגה שארב

 ותבוחמ "תיב,,ה האור ויתורטמלו וחורל ןמאנ .רפסה לש ל"ומה ,'דרמהו האושה תשרומל

 ךותבו ,םינושה הינווגלו היתוצראל ,הלוגב תיצולחה הרשכהה לע ןורכז ירפס איצוהל

 תומושר ישרוד םגו הווהב םינייעמה-םיארוקה םג .הבוסולק לע דחוימ רפס -- הלא

 הרשכההו ,היחפטמו הימיקמ ,וז הינסכא .םתס הבוח יולימ ךכב ןיאש וניחבי -- תואבב

 ודמע תואטיגב דרמה ישאר ןיבש אוה הרקמ אל .םתבצחמ רוצ אוה דחא -- תיצולחה

 םה אלה -- תואטיגה דרמב הרובגהו דוהה ייוליג .הרשכהה רוד ינבו "ץולחה,, יכינח
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 רוקממ -- דרמהו תויצולחה .םינמזה תציחמל רבעמ ונלוכל ףתושמה ,"ץולחה,, עזגמ רצנ

 '...באכה דחאו ירמה דחא, .שדחה ירבעה םדאה הלעתנ םהינשבו םיקנוי םה דחא

 תרשכה יאצוי םישנא יפלא לש םנוצר ירפ הרקיעב איה רפסה תאצוהל המזיה

 תויווחו תונורכז םימעפמ םבילבש ,ץראב םינוש תומוקמ ינפ לע םירוזפה ,הבוסולק

 .הזה םויה דע - זא ינמ

 רשא הרשכהה תומד םהינפל הלעתו בושת ,הבוסולק רפס םע םתודחייתהב ,וללה

 םהייח רקוב םהל הלגתיו בושי ,םהירוענ ימי רחשב םינושארה םהידעצ ושע הב

 - - - | ורקי לכב

 ןד םייח
 1977 ראוני
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 הנחתהו רפכה -- הבוסולק

 - תורעי רוטע ,היסלופ תוציבב חדינ יניארקוא רפכ איה ,ונתדלוה םוקמ ,הבוסולק

 .םיעלסו רמיח תוקלח ויתודש ןיבו

 ,וניתובא יפמ ונטלקש תועומשו םירופיס ונגורכזב םילעמ ,םוקמה ידילי ,ונאש לככ

 האמה עצמאל דע רשאמ רתוי קחרה ונרבעב םיגילפמ ונא ןיא -- "םייוג,ה ונינכש וא

 המכ אוהה ןמזב ורג םיניארקוא לש תוחפשמ תואמ סלכיאש רפכב .הרשע-עשתה

 .םוקמב רחסה יניינע לכב טלש ,רבוח וקשרה ,תחאה לש השאר .םידוהי לש תוחפשמ

 .םידוהי לש תוחפשמ 3-2 דוע ןתסנרפ ואצמ -- ודיל

 - תחאה : תוידוהי תוחפשמ יתש ובו ,ונממ ןטק ,ינש רפכ אצמנ ונלש רפכל ךומס

 המוד דמעמ לעב ורפכב ,הארנכ ,היה ןימורפ ה'צבייל השארש היינשהו חפנה תחפשמ

 םהיאצאצו תחא הדיחיל םירפכה ינש ודחאתה םימיל .ונרפכב רבוח וקשרה לש ודמעמל

 .תוחפשמ 15 התנמש ,הבוסולק רפכב תידוהיה הדעה ינב םה םינושארה לש

 ועיגהשמ .תונב יתשו ןב ולו דימא ידוהי רבוח וקשרה היה ונידיבש תרוסמה יפל

 - הרפש ותבל גוז-ןב אצמו שפיח ,ןיירוא-ינב "םינתח, ןהל שפיח -- ןקרפל תונבה

 .רלוז החפשמה-םש ,הארנכ ,רזגנ ונממש םש ,הוולוז רפכהמ שאוי ומשש ךרבא

 לבוק -- בויק לזרבה-תליסמ הללסנ רשאכ ,1900 תנשמ האב רוזיאל תוחתפתה תפונת

 קחרמב ,("'בוסילק ,) הבוסולק תבכרה תנחת המקוהו (היסורב תיברעמ-תימורדה הליסמה)

 .השדחה הדוקנל תוחולש זא ואצי רפכבש תוידוהיה תוחפשמה ןיבמ .רפכהמ מ"ק 3 לש

 תנחת דיל ,אריפשי"יונטרופו ץינקרוט ,ןמלדנג ,רבורג ,רלוז ,קו'צניפ ,ךוטנייש תוחפשמ

 .רפכב וראשנש הלא םע החפשמ ירשקב ויה ,הבוסולק

 ,רפכבש רמיחה ,הביבסבש תורעיה :עבטה תורצואמ הנוזינ תילכלכה תוחתפתהה

 ורכינו רעיה יצע דוביעל תורסנמ ומקוה .(טינארג) םחשה ינגבא ,םיעלסה -- לכה לעו

 הלא ויה בורדיפ לע .םינבלל תופרשמ-יתבל םלג"-רמוח שמיש רמיחה .קנע-תובצחמ

 םילעופ ידי-לע ורזענו םמצעב םהב ודבע םהיתוחפשמ ינבו םהילעבש ,םינטק הכאלמ-יתב

 תדבועמ ןבא האב הבצחמהמ .םיעלסה ויה יתבר הקוסעתל בזכא-אל-רוקמ .םיריכש

 .דועו םירשג ןיינבל ,םישיבכ תלילסל תתתוסמו

 תוליעפב .השדחה הדוקנה תוחתפתה התלעו הרבג הנושארה םלועה תמחלמ ירחא

 ימיב םג ,תופוקתה לכ ךרואל םידוהיה לש םקלח היה בר -- םיחטשה לכב -- תילכלכה

 ןייטשנייפ תחפשמל -- וז תוליעפב יראה קלח .םינלופה ןוטלש ימיב םגו םיסורה ןוטלש

 םקוהש הרשכהה ץוביק ירבח תא םהילעפמב וקיסעה םג םה .הרסנמב רנרלו הבצחמב

 .הבוסולקב

 התיה -- תבכרה תנחת די-לע 10 דועו רפכב תוחפשמ 15 - הנטקה תידוהיה הדעה

 ספתג רעונה .שדחה ןמזב ידוהיה םלועה ללחב םירסנמ ולחהש תונויערל הרושק

 םלועה תמחלמ ינפל .תונויצל הטנ ובורב ךא ,םינוש םיירוביצ םימרזלו תוגלפמל

 תונויצל הקיז םהידימלת בלב ושירשהש ץוחבמ םירומ םוקמל ועיגה הירחאלו הנושארה

 "הפוקתה,, ,'תדלומ,, ,"םלועה,, ,"הריפצה,, -- םיירבע תעייבתכו םינותע .תירבע תוברתלו
 הלא לע .ונכלה םרואלו ונמשבתה םחירמ :ונלצא הלעמ-ימר "ןיזיפשוא,, ןיעכ ויה -
 המיקה תורענו םירענ לש הנטק הצובק .ןויעלו האירקל ןואמצה היה בר .רעונה ךנחתה
 תורפסהמ םימוגרתו שידיאבו תירבעב תיסאלקה תורפסה ינמכממ הליכהש ,הירפס

 .םיינחורה ויקפא ביחרהלו תעד תונקל רעוגל תורשפאה הנתינ ךכ-ידי-לעו -- תיללכה

 תונש תישארב .הז םוחתב ןושארה השעמה היה אל "הבוסולקב םינבא יבצוח ץוביק,

 הרשכה, ןגראל םוקמב ידוהיה רעונה ינב לש  רחא ןויסנ ןל םדק םירשעה
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 אל הז ןויסנ ךא ,ףרוח-תואובת הערזנו המדא תקלח הרכחנ ךכ םשל ; ''תיאלקח

 .ותנש תא איצוה

 ונמנ םוקמה ינבמ תוריעצו םיריעצ תצובק : ינש ןויסנ השענ ןכמ רחאל רפסמ םינש

 םירופס םימי .ץראל םכרדב הרשכהכ ,ןייטשנייפ לש הבצחמב הדובעל תאצל ורמגו

 ונממש ןיערגה היה הז .הרטמ התואל הביבסהו ינראסמ םיריעצ םע ורבחתה ןכמ רחאל

 ."הבוסולקב םינבא יבצוח ץוביק,, חמצ

 היסולכואה בכרהב םייונישל האיבה םישולשהו םירשעה תונשב תילכלכה תוחתפתהה

 ורהנ ןילופ יווצקמ ,תבכרה תנחת די-לע רכינ רועישבו רפכב הטעומ הדימב ,תימוקמה

 הלאכ ןיבו ,םה םתמזייב םוקמל ועיגהו הדובע ושפיחש הלאכ ןיב ,תובצחמל םילעופ

 ךפהו חמצ תבכרה תנחת דיל בושייה .םידיבעמה תורבח ידיזלע עוצקמ-ילעבכ ואבוהש

 רקיעבו ,הביבסהמ תובר תוחפשמ : הלא לכב הל קלח תידוהיה הדעה םג .הנטק הרייעל

 .םייתליהק םייח וחתיפו קסע-יתב וחתפ ,הבוסולקב ןתיב תא ונב ,ינראסמ

 םע דחיו האושה ימי ואבש דע -- הבחרתהו הלדג הבוסולקב תידוהיה הליהקה

 ..םות דע םינוגיה-סוכ-תעבוקמ התתש היתויחא
 רלוז יכדרמו ףסוי

 1976 רבמבונ ,היבוטדראב
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 תיש אר

9-4 

 דוסיה ימימ

 -- יסורה לובגה לע הרייע -- ינראסב ונפינסב םירבחה רפסמ לדגש לככ

 םויק לע תונושאר תועומש ונילא ועיגה .תולועפל השירדה םג הלדגו הכלה ןכ

 .ונל היה אל םתייווהו םתוהמ לע רורב גשומ ךא ,(דועו בוכורג) הרשכה יצוביק

 יכו ףיגסב םושר תויהל קיפסמ אל יכ ונעדיו ץראל היילעה ןויערל םיבהלנ ונייה

 הרשכה ידי-לע היילעל ןנוכתהל םג ךירצ םא-יכ ,תולעל ןוצרה קיפסמ אל

 וליחתה ,הדובע םעט םהימימ ומעט אל םירבחה בורש רחאמ .תיעוצקמו תינפוג

 תודובעב ,םירצונו םידוהי ,םינוש תוכאלמ-ילעב לצא דומללו םמצע תא רישכהל

 תועידיהו ,תכל קיחרג אל וז הטישב יכ ררבוה הרהמ דע .דועו תוחחפ ,תורגסמ
 ןגראל ונתוא םג וררוע -- 'וכו הרובח ,ץוביק -- ץראב םייחה לע ונילא ועיגהש

 | .דחי הדובעל תאצלו ,ץוביק

 .הרשכה-ץוביקל םיאתמ םוקמ שקבל ונרמגו ונינמנ 1924 ץייקה תישארב

 ינתונ םע רוריב רחאל םלוא ,ונתביבסב םיבורמה תורעיה דחאב ואצמל ונרמא

 תבצחמב ונלרוג תא וניסינ זא .ךכל הווקת ונל ןיא יכ וניאר םידוהיה הדובעה

 להנמ ינפל הבוסולקב הנושארה םעפב ונעפוהשכ .ינראסל הכומסה ,הבוסולק

 םירחא םירבחו ינא יכ ,ול ונרפיסו ,ונל עדומו רכמ אוהו ,םוקמב תובצחמה

 התיה ,הבצחמל םילעופכ ונתוא לבקיש םיצור -- םריכהש תומש יתבקנ -- ונריעמ

 ? ןכַאמ וצ קזוח ןעמעוו ןופ ןענופעג טשינ ןיוש טאה רהיא,, : הנושארה ותבושת

 ראפ ןוא שירָאנ טשינ ךיז ךאמ 1! סרעקאהנייטש ןייז טליוו ךעלגניא רהיא

 יבצוח ויהת ,םיטוטאז ,םתא !וילע גועלל רחא םתאצמ אל םולכ,) "םייהָא
 חיכוהל ליחתה אוה .("ךתיבל בושו קוחצל ךמצע תא השעת אנ לא 1 םינבא

 ונחכוה .םולכ ונל ףיסות אלו ןתית אל איה יכו ונתינכת לכ ןויגה תרסח המכ

 תויורשפא אוצמל ךרטצנ ונל רוזעל ונוצרב ןיא םאו תיניצר איה ונתעצה יכ ול

 -ייח תויחל לכונ ובש םוקמ םאייכ ,ףסכ-יחוור שקבל ונאב אל רשאב ,תורחא

 .ץראל היילעה םשל ץוביק-ייחו הדובע
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 תיזכרמה הלהגהה ינפל ונתעצה תא איבהל םיכסה תובר תושקב רחאל

 אל ונתחמשל .ןויסנ תדובעל ולבקתנ םירבח הרשע : תיבויח התיה התטלחהו

 םירוהה ךכל ודגנתי אמש ששחמ םיברב רבדה תא םסרפל ילבמו ,לובג היה

 -ולקב הדובעל ונעפוהו וניצפח תא יאשחב התיבה ונבושב ונזרא ,החפשמה-ינבו

 ימוקמה רעונה תרזעב .ונליבשב הריד-םוקמ אוצמל םיכירצ ונייה לכ"םדוק .הבוס

 :ונלש "םיטיהר,ה תכרעמ תא הב וגרדיסו ידוסי יוקינ התוא וניקינ ,הוורוא וניליג

 םירבחה תרשע ןיב .'וכו תבטמל הניפ ,ןחלוש ,הנישל תדחוימ הניפב םישרק

 יתש ונילא ופרטצה הבוסולקל ונאוב םעו תחא הרבח םג התיה ינראסמ ואבש

 ןושארה ברעב .קשמה תא להנל וליחתהו תיקלח הרזעל םוקמה תונבמ תורבח

 ."הבוסולקב םינבא יבצוח ץוביק,, : ץוביקל םש ןתינו םירבח תפיסא המייקתה

 ילב אל םג ךא ,ןוחצנ םוי ונל היה ,הבצחמב וגתעפוהל ןושארה םויה

 לכב םילעופה ראש םע דחי ונתוא רדיס אל תובצחמב הדובעה להנמ :הבזכא

 תוינורק תלבוה ,ץצח ףוסיא :ןוגכ ,תולק רתוי תודובעב אלא ,תושקה תודובעה

 ,םהבש םיקיתווה דוחייב ,םיירצונה םילעופה .םיבלענ ונמצע תא וניאר .'וכו

 החכונ רצק ןמז רחאל .טאל-טאל ףלח הז סחי םלוא ,"תונבלה םיידי,,ל ,וגל וקחצ

 ןמזה ךשמב .םילעופה ראש םע דחי תודובע וגל הרסמו ונתדובע רשוכב הלהנהה
 .הבצחמה תודובעמ לודג קלח ונשבכ

 םלבקל השקבב ונילא ונפ םירבח תורשעו הביבסה לכל עיגה ץוביקה עמש

 דצמ המכסה-יא תמחמ תלבגומ התיה םיפסונ םירבח לבקל ונתלוכי ךא ,ץוביקל
 ןוכיש יאנת רסוח לשב םגו ,לעופ 30--25 רשאמ רתוי קיסעהל הדובעה תלהנה

 ,ץולח דוע םעפב םעפכ םיפיסומו "םיבינגמ,, ונייה תאז-לכב .םוקמב םימיאתמ

 לודג קלח ,רומאכ ,ונשבכש רחאל .םיעבראל וגרפסמ הלע ץייקה ףוסבש דע

 שפחל ונלחתה ,ונתלוכיב םיחוטב רתוי ונמצע תא ונשגרהו הבצחמה תודובעמ

 בויחב וסחייתה םידוהיה הדובעה ינתונ .הבוסולקבש תורסנמב תופסוג תודובע

 םע .תבכרה תגחתב םירמוחו םיצע תניעט תדובעל ונרדח טאל-טאלו ונתעצהל

 .םיפסונ םירבח לבקלו ץוביקה תא ביחרהל ונלוכי הדובעה יוביר

 ונל ריכשהש דחוימ תיבב רוגל הנשיה הוורואה ןמ ונרבע ונתובחרתה םע

 יתשב (תואבטציא) "סעראנ, ורדוס תיבה לש לודגה רדחב .םירכיאה דחא

 -ןחלוש -- רדחה ותוא לש ינשה הצקב ,הנישל םידעוימה תומוקמ -- תומוק
 .תוריכזמה -- הגיפבו ,לכואה

 .םבושבו הדובעל םתכלב םירבחה לש םתובהלתה תא ריכזהל אלש רשפאי-יא

 םירבוע תועובקה תועשב יכ םוקמה יבשות ועדי רבכ הבצחמל ליבומה בוחרב

 ועמשנ הרמזהו הרישהו הבצחמל םוי-םוי םירבחה ודעצ תורושב ."םיצניטסלפ ה

 .קוחרמל

 רחאל דוחייב ,רתוי רומח ונבצמ השענ אבו שמשימ ףרוחהו ץייקה רבעשכ

 םישובלמ .ףרוח תשובלתל הרזע לכ םירוהה תיבמ לבקל אל ,ץוביקה תטלהת
 ,ןבומכ ,ולקלקתנ תיבה ןמ ונאבהש םידגבה לכו םירבחה בורל ויה אל םימח

 העיגה זכרמה םעטמ תדחוימ החילש ףאו ונתרזעל "ץולחה,, זכרמ אב זא .וערקנו

 יכ המצעלשכל הדבועה .הנחמל םישדח םייח לש םרז סנכוה האוב םע .הבוסולקל

 .ךישמהל ץמוא וגל הפיסוה ונחנא םידדוב אל
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 תורבחה .םהילא םג ונלגרתה ךא ,םישק רתוי ויה ףרוחב הדובעה יאנת

 רודיס : הבצחמב תולק תודובעב םג ,תיב קשמב דבלמ ,תוקוסע ויה לדג ןרפסמש
 .המודכו ץצח

 םירקמב .שארמ העובק תינכת יפל -- םויה רדס ,יתפומ היה הצובקב רטשמה

 םירקמ ויה הלא םלוא ,םיימוי וא םויל שפוח םיישדוחל םעפ םינתונ ויה םידחוימ
 .ונתוא םירקבמ םג ויה םעפב םעפכו םיעובק ושענ זכרמה םע םירשקה .םירידנ
 .היילעל ונלש םינושארה םידמעומה ורשאנ 1924 ףרוחב

 ןוויכב לק ןויסנ השענ ףאו םינבא תביצח לש לעפמב ךישמהל ונשקיב ץראב
 .םילשורי דיל תובצחמה תחאב הז

 (ןייטשלקניפ) רחוז-ןבא .ש
 1939 ,א"ת

 ונלחתה ךכ

 תרבחב ,הבוסולקב אבא תיב דילש הנבילה ץע תחת לספס לע םעפ יתבשב

 ,העצהל ונמכסה .ץוביק דסייל העצהב קיטומ ונילא הנפ ,קו'צניפ דודו רלוז קיטומ

 לש דעווה םע רשקתהל עיצה קיטומ .םיפסונ םירבח גישנ ןיאמ ונעדי אל לבא

 .ףתושמ הרשכה לעפמ ןגראלו ינראסב "ץולחה,, ףינס

 ,םינבאה תבצחמב הדובע להנמ שמישש ,ה"ע רמירפ שובייל רמל ונינפ

 םמצע רישכהל םיצורה םיצולחל הדובע תומוקמ רודיסב ותרזע תא ונשקיבו

 ותחטבהב דמע םנמאו ,ותלוכי לכב רוזעל חיטבה רמירפ רמ .לארשי-ץראל םתיילעל

 .ץוביקל הברה רזעו

 ינראסב "ץולחה,, לש ףינסה דעו ידי-לע הלבקתנ ץוביק דוסיי רבדב ונתעצה

 םוקמ תמקה לע הבוסולק ירבחו ינראסב "ץולחה,, ןיב םכסה םתחנו ,בויחב

 די-לע הבוסולקב םינבא יבצוח ץוביק,, : תמייוסמ הפוקת ךשמב ארקנש ,הרשכה
 ."ינראסב "ץולחה,, ףינס

 ,ינדולוק ,טאלבניו םירבחה ינראס ףינסמ ונילא ועיגה תבשה"יאצוממ דחאב
 'חה םשארבו ,לצרווניטש האל ,קינוק ,קורוט ,ןאמרגניז ,יקסנילרב ,גרובננד

 ,םהיתומש תאש םירחא םירבח דוע ויה .(רהוז-ןבא םויכ) ןייטשלקניפ החמש

 הדובעל ואצי המכשהב תרחמלו ונלצא ונל םירבחה .רבכ תרכוז ינניא ,ירעצל

 ביל-הירא רמ לצאש יתרכזנ .ןוכישה תייעב הררועתה הדובעהמ םבושב .הבצחמב

 היתב ותשאו ,ןסחמה תא ונממ גישהל ונחלצה .הרכשהל קיר ןסחמ אצמנ אריפש

 יתוא הכירדה ןכו ,רשכ חבטמ יתלהינו ליאוה ,רונתב ףתושמב שמתשנש המיכסה

 .הבוסולקב הרשכהה לעפמ ליחתה ךכ .רתויב הב יתנייטצה אלש ,לושיבה תדובעב

 םישדח םירבח ופסונ םוי ידמ .םידוקירל תולילהו הדובעל שדוק ויה םימיה

 יבא .םתלוכי יפכ ץוביקל םתרזע וטישוה הבוסולק ידוהי .הביבסהמו םוקמה זמ

 ןוירפ יכ ףא ,םיצע תונורק תנעטה תונמדזה לכב ץוביקל רסומ היה ,םולשה"וילע

 :ידגנכ סירתמ יבא היה תופוכת .תעדה תא חינה אל םירבחה לש םתדובע
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 תונמדזהב הדובעל בוש םנימזמ היה תונעטה ףא לע םלוא ,"ךלש םיצולחה,
 .הבורקה

 ילכב ץוביקה דויצל ינראסב "ץולחה,, ףינס לש דעווה גאד םינושארה םימיב

 ןכמ רחאל .רתויב קודה היה ףינסהו ץוביקה ןיב רשקה .ןוזמ תקפסאבו לכוא

 ,ינוונחל םיבייח ונראשנ תחא םיבוהז תאמ אל .םוקמב הקפסא תונקל ץוביקה לחה

 םהרבא םיבצקה .הסנכהה לע בורל התלע האצוההו ליאוה ,ךוטנייש השמ רמ

 לככ ורזע הבוסולק ידוהי לכו ,רחבומ רשב וקפיס רנלוש ןועמשו רונזייא

 .םדי הגישהש

 .םיצולחה ידוקירב תוזחל הבוסולק ידוהימ םיבר םיאב ויה תבשה תולילב

 קו'צלטוק 'חה .ץוביקב םיברעה תא תולבל םיאב ינראסבש רעונה ינבמ םיבר ויה ןכ

 ץוביקה ןיב רשקמו תופוכת רקבמ היה ,יגראסב "ץולחה,, ריכזמ ,(קוצ םויכ)
 .ףינסהו

 תיבב השדח הריד ונאצמו ןסחמה תא שוטנל ונצלאנ ףרוחה ברקתה םע

 .היילעל יתרשוא ונתריד תקתעה רחאל םימי רפסמ .קי'צ'צ

 םויב .הצרא תולעל התכזש הנושארה םיצולחה תצובק התנמ שיא םיעבראכ

 תוארתהל,, :וגל ולחיא םהיניעב תועמדבו ונתוולל הרייעה ידוהי לכ ואב היילעה
 ."ונצראב

 (ץיבוקרוט) יקצולס הליג

 1961 ,ביבאזלת

 הבוסולקל ינראס ןיב

 הברו ,ןילופב תיצולחה העונתה תודלותב דחי ובלתשה -- הבופולקו ינראס

 .ןהיתש ןיב ןילמוגה תעפשה התיה

 בויק ןיב ךרדה םא לע ,ןילופ לש יחרזמה רפסב ,ןילהווב זוחמ ריע -- ינראפ

 ביבסמש םיבר םירפכלו תונטק תורייעל זכרמ ,הכאלמו רחסמ לש ריע ; השראוול

 תורדתסה הבו -- שפנ םיפלא תרשעמ הלעמל התנמ םוקמב תידוהיה הליהקה .הל
 .תויצולח רעונ תועונתו ירבע רפס-תיב ,היגלפ לע ,הליעפ תינויצ

 לובגה וק ערתשמ -- החרזמ .ינראס תברקב הנטק הרייע -- הבוסולק
 -- הברעמ ,לודגה םלועה לא הנממ הדיחיה ךרדה .חירבו לוענמ לע רוגסה ,יטייבוסה

 .םיקדוהמ ויה ינראסו הבוסולק ןיב רחסמהו הדובעה ירשק .ינראס ךרד הכילומ
 .םימואת ירעכ -- ינראסו הבוסולק

 "םינבא יבצוח ץוביק,, ינראסב "ץולחה,, ףינס ידיזלע םקוה 1924 תנשב

 סנכיהל ינראס יצולח לש םתייגפ ךא ,ויה םידוהי םנמא הבצחמה ילעב .הבוסולקב

 תובר תורצפה רחאל קר .גולגילב ףאו תונקפסב םדיצמ הלקתנ הבצחמב הדובעל

 .חילצה ןויסנהו -- תוסנל ותואנ

 ינראסב "ץולחה,, ףינסמ קלח הבוסולק ץוביק היה ומויקל הנושארה הנשב

 רשאכ .ולש תישונאה הברזרה ףא ובו ,ותונגראתהל הגאדה ףינסה ירבח לעו
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 וינושאר תיילע רחאל .ץוביקה תבחרה לע םכסוה םירחא םיפינס דצמ תוינפה ובר

 ,לילגבו זכרמב ,היתודסומ י"ע רכוהו ןילופב "ץולחה,, תעונת תושרל ץוביקה רבע

 ןילהוו יבחרמ םיצולח וילא םורזל וליחתה ךליאו התעמ .יללכ הרשכה ץוביקכ
 .ןילופ יווצק לכמ ךכ-רחאו היסלופו

 ,תיעלסהו תימלגה הבוסולק .בחרתהו הבוסולקב ץוביקה לדג ןמזה תצורמב

 היתוגולפ תורשע לע ,ןילופב לודגה הרשכהה ץוביקל הכפה ,הרעזימ התישארש

 וכרדב .הווקתו החמש ,ץרמו הדובע ,םייח עפש םוקמב ץוביקה .הירבח תואמו

 .הלוכ תיצולחה העונתה תא סיסתה ולעופבו

 אמגוד הבוסולק זאמ השמיש ינראסב "ריעצה-ץולחה,,ו "ץולחה,, ירבחל

 .רתויב םייבבל ויה ץוביקהו ףינסה ןיב םיסחיה .ץראב המשגהה ךרדל תפומו

 .ינראסמ "ריעצה-ץולחה,,ו "ץולחה,, ירבח וב ופתתשה אלש ץוביקב ערואמ היה אל

 .הבוסולקב הדובעל ינראס ישנא וסייגתה ,הדובעה התבר רשאכ ,תחא אל

 רוקיבל םג אב -- הבוסולקב רקיבש ,"ץולחה,, זכרממ וא ץראהמ חילש לכ

 ותעיסנב וא הבוסולקל וכרדב ץולח לכ טעמכ -- תונושארה םינשב .ינראסב

 םיתעלו ,תועש המכ ינראסב ףינסב בכעתמ היה ,םינוש םירודיס ךרוצל ,הנממ
 .ץוביקהו ףינסה ירבח ןיב ומקרנ םייתעונתו םיישיא תודידי יסחי .םידחא םימי ףא

 הבוח ףיגסה ירבח ואר ךדיאמו -- ינראסב ףינסה לע הבר העפשה התיה הבוסולקל

 .תע לכב ,הבוסולקמ האבש היינפ לכל תונעיהל םמצעל

 ואצמ הרשכהל תאצל ינראסב "ריעצה-ץולחה,, ירגוב לש םתעש העיגה רשאכ

 ןכל .םירוהה תיבל םוקמה תברק לשב הבוסולקב םתרשכה תושעל ולכוי אל יכ

 בוכורג ,"יח-לת,, ,"הירחש,, :רתוי םיקוחר ,םירחא תומוקמב הרשכהל וגילפה

 ינשה הרשכהה ץוביק ,"הירחש,,ב היחה חורה ויה ינראסמ "ץולחה,, יאצוי .דועו

 .ןילופב ולדוגב

 ודיעיו ויה רשא לכב ינראס יצולחב היתותוא הנתנ הבוסולק לש התעפשה

 םיצוביקב ינראס יאצוי לש ברה םרפסמו ףינסב םימישגמה לש הובגה זוחאה ךכ לע

 .ץראב םירחא תומוקמבו

 אשונל העיגנ םהל שיש ,םייתחפשמ םיטרפ המכ ןאכ ףיסוהל יל אנ השרויו

 .ונינפלש

 ,ינראסב "בחרה,, בוחרב לודג תיב ,ל"ז ןמרגניז ליזיירו לאומש ,ירוה תיב

 רחיא יכ ,ינראסב עקתנש הבוסולק רבח .הבוסולק יאבמ םיברל הינסכא שמיש

 םיתעלו הדועסב ונמע השוע ,ונתיבל רס היה ,יהשלכ תרחא הביסמ וא תבכרל

 תונרקה יחילש ןכו ,זכרמה רבח וא ץראה חילש .הליל תנילל ונלצא ראשנ ףא

 יצירעממ ,יבא .תופי םינפ רבסב ולבקתנו ונתיב יחרואמ דימת ויה ,תוימואלה

 יארשא יניינעב ,חותפ בלב ץוביקל רוזעל דימת היה ןכומ ,הבוסולקב םיצולחה

 םיתעל ויהש ,תונוטלשה םע ויסחיב ,ץוביקל ירוביצדישיא יוביג ןתמבו תונוממו

 בלבו ,הצרא ותיילעל דע הכשמנ ץוביקה ןימיל יבא לש ותדימע .ידמל םיכבוסמ

 הכרבל ןמרגניז לאומש 'ר לש ומש רומש בורקמ והוריכהש הבוסולק ירבח

 .םימיה לכ

 ןמרגניז השמ

 1976 ,שבוכה-תמר



 סינושארה םע

 יתרמא ,היצילגבש הקרוטדידוגב תיאלקחה הווחב ץראל היילעל הרשכהה רמגב

 לש תילילגה הצעומה ךא ,היילעל ירות עיגיש דע ,ידורב ריעב ידומיל ךישמהל
 תרשכהל ץוביקל ןיערג ןוגריאב עייסל יתארקנו תרחא הרבס ןילהווב "ץולחה,

 -ידוג ןיב לדבהה .ינראס ריעב ומיקהל ולחהש ,בוסולק רפכבש הבצחמב םיצולח

 הניחבמ היה אל ,היסור לובג דיל ןילופ לש החרזמב ןכושה ,בוסולק ןיבל הקרוט

 םייחה ןכותו םילגרהה  ,יפואה ,ןונגיסה לש ררודהמייונישב" אלא הק הרדיע ןגזהא <

 .םוקמה יסולכואו םיצולחה לש

 התיה -- םיצולח תרשכהל ,הבצחמה תדובע -- הז השקו שדח עוצקמ תריחבב

 ,תואלקח לע תתתשומ התיהש ,תיללכה הרשכהב לבוקמהו םכסומה ןמ הייטס ןיעמ
 התיהש וזמ הרקיעב הנוש התיה בוסולקב הרשכהה תרגסמ םג .'וכו תורגנ ,תורסנמ

 הברהב לקהש רבד ,תיאמצע הרשכה-תדיחי וויהש ,םירחא הרשכה-יצוביקב הגוהנ

 תפתושמה הרטמהו הפשה ,תידדהה הרזעה ללגב םיצולחה לש םתולגתסה לע

 -םילעופ תואמ לש הנחמב בלתשהל ונילע היה בוסולקב וליאו ;תונותנ ויהש

 הבצחמב השקה םחשה-ןבא לומ :יניצר ןחבמ ינפל ונדמעוהו םינמואמ םייוג

 לע געלב וטיבהש ,"םייוג,ה להק לש תוינרקסהו תונחובה םייניעהו הלודגה

 .םייוגה לככ תויהל םמצע לע ולביקש ,"םידי'ז ,,ה

 זמז ךותו ,ונל הדמע וז ונתרכה .עוצקמהו הדובעה דומילב ןחבינ יכ ,ונעדי
 .הביצחה עוצקמב תודבכנ תודמע ונשבכו ונרבגתה רצק

 .ךכל תובישח ונסחיי אל ךא ,םידורי ויה השבלההו ןוזמה ,רוידה יאנת

 ודמעש םיעצמאב ונמצע תא לכלכלו םירוההמ הרזע לבקל אל םג ונטלחה

 -ולק תורעיבש תורסנמב םיפסונ הדובע-תומוקמ ונשבכ ןמזה ךשמב .ונתושרל
 שמישש ,(רהוז-ןבא) ןייטשלקניפ החמש לש תצרמנה ותלועפל תודוה תאזו .בוס

 .הלעו לדג ונרוביצ .ץוביקה ריכזמ

 ןוגריאל םג רסמתהל ונלוכיו ,הווקתו ץמוא ונכותב ךסנ הדובעב וננוחצנ

 דוקירהו הרישה ,תיתוברתה הלועפה .ילע לטוה הזוכיר רשא ,תיתוברתה הדובעה

 הביבסבו םוקמב ידוהיה רעונה תא וררועו תיצולחה הייווהב ונתוקבד תא וקימעה
 גשיה אלו בר ןכות םהב וניאר ,םיניינעמ ויה ונייח .ונילא ףרטצהל הבורקה

 .דבלב ףלוח

 םשארבו ,היילעל ,םתרשכה תא ולביקש ,םירבח תצובק ונרשיא ןמז רובעכ

 ףשנ וכרע ינראס ריעב תינויצה העונתהו "ץולחה,, תורדתסהו ,רהוז-ןבא החמש

 םידוהיה ונייה ונחנא, :ראשה ןיב זא יתרמא יתכרב ירבדב .םילועל הדירפ

 ,"'םילרע,,ה לש תובבלה תא ןכדומכ ,השקה םחשה ןבא תא ונשבכ רשא ,םינושארה

 הבוסולקו םוי אובי .השדחה הרבחה תאו שדחה דבועה םדאה תא ונכותמ ונבצחו

 אוביש רעונל הדגאלו למסל היהת ,וניתוחוכ בטימ תא הב ונעקשה רשא ,וז

 ."לארשי-ץראל היילעל ומצע תא רישכהל הז םוקמל וגירחא

 הבצחמה לש ךותיהה רוכבו ,הדגאלו למסל ןמזה תצורמב הבוסולק התיה ןכאו

 .םהב הכרבתה ונצראש ,רעונדינב יפלא ופרצנ הבוסולקב
 אנהכ סהרובא

 1961 ,םילשורי
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 תורמשמ

 םינומ ונא .ץוביקה דסונ זאמ הנשה תיצחממ רתוי ,1925 הבוסולק

 /םייוג,ה םע תורחתהב דומעל ונילע היה .תורוחב 5-ו םירוחב 30 :שיא 5

 תודובעב ודבע םירוחבה .ןחבמב ונדמעש ןייצל ןתינו הבצחמב הדובעב םיסונמה

 תורוחבל היה השק .ץצחל םינבא ץופינב הבצחמב ודבע תורוחבה .רתויב תושקה

 .הדובעל לגתסהל ,תואטיסרבינואבו תויסנמיגב םידומילה ילספסמ ודרי קרש ,וללה

 היילעל וז ךרדב עיגהל הפיאשהו קזחה ןוצרה ךא ,תובאוכו תוחפנתמ םיידיה
 וניה השק הדובע םוי ירחאו ,דמעמ קיזחהל ץרמו חוכ ונב וכסנ -- הצרא

 ,ונלש לדה לכואה רדחב ,הלילב תרחואמ העש דע םירשו םידקור

 תא םיבאושו םידמוע ,םירוחב השש ,ונא .םימה יבאוש לש הליל תרמשמ
 : הצובקה שאר ונל רמוא הנהו .דצ לכמ השולש ,תיביטימירפ הבאשמב םימה

 -- ("םימשה ינפ ורדק,) רישב ונלוק ונתנ םנמאו "? הריש ילב ,הרבח ,הז המ,
 : םירחא ריש תולוק קוחרמ ונילא םיאשינ הנהו .הלילה תממד תא תחלופ ונתרישו

 .ונתוא ףילחהל ואבש ,רקובה תרמשממ ונירבח םה הלא

 .םילאוש םה -- "? רדסב לוכה ,הירבח ,בוט רקוב,

 -- "סעראג,ה לע בכשל ,ונתרידל םיכלוהו ,םיבישמ ונא -- "רדסב לוכה ,ןכ,
 ..לוכה ףא לע המיענ הנישהו

 תיב ןיינב :םויה רדס .זכרמה םעטמ רבח לש ותופתתשהב ,תיללכ הפיסא

 .בר לבס וגל םימרוג -- ונלש ץוביקה תרידב םירוגמה יאנתו תופיפצה .ץוביקל

 רגשל טלחוה .עבק-לש-תיב ןאכ םיקהל םייזכרמה וניתודסומ תא עיגהל שי

 -לו ,םימיה םתואב םייקתהל הדמעש ,השראווב "ץולחה,, זכרמ תבישיל תחלשמ

 תחלשמל ורחבנ םירבח ינש .הבוסולקב ץוביקל תיבה ןיינב תלאש הב תולעה
 .םהמ דחא ינאו

 הקזוחב יב קפד יבל .רובידה תושר יתשקיבו ,זכרמה תבישיל ,השראוול ונאב

 ונאש תיבב ונלש לבסה לע יתרפיסו ,יתרבגתה ףוס-ףוס ךא ,רוביצה תמיאמ
 .תיבה ןיינבל ןושאר םוכס ביצקהל טלחוהו -- םשור ושע ירבדש הארנכ .וב םירג

 יתפרטצהו הצרא יתילע םייתניב יכ ,שדחה תיבה תא תוארל יתיכז אל ימצע ינא
 ."ןילהוו ץוביק,,ל

 ןילופב רוקיבל יתאב ,ץראל יתיילע ןמזמ םינש שש רובעכ ,1932 תנשב
 יתרפיס .הלודג הייווח יליבשב התיה וז .הבוסולקב ץוביקה תא תוארל יתאציו
 םכרדב ךישמהל םתוא יתדדועו -- דחוימב לעופה ייחו ץראב םייחה לע םירבחל
 יתיאר יכ ,בר קופיס לש רוקמ יליבשב היה הז רוקיב .ץרמ רתייב םתוליעפבו
 .םינמאנ םיכישממ ,םינושארה ,וגל ומקש

 * (קירדומ) ינבואר סוחנ

 1975 טסוגוא ,תובוחר

 .1975 רבמבונ 'חב רטפנ *
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 'ןילהוו צוביק,,בו הבוסולקב

 א

 ףאשו בהלנ ינויצ היה יבא .ינויצ תיב היה (ןילהוו) ץינמרקב ירוה תיב

 ונירוה תיבב ךא ,םיינלופו םייסור רפס-יתבב ונדמל ,םידליה ,ונא .ץראל תולעל

 ונפרטצה (רוגיב ,ךרבא -- תעכ) היסוס יתוחאו ינא .לארשי-ץרא לע דימת ונעמש

 שובייפ :ונריעב ורקיבש "ץולחה,, יליעפ םע תושיגפב ונפתתשהו "ץולחה,,ל
 .תילילגה הצעומה םעטמ -- ךייט השמו הקסרדנב היתב ,זכרמה םעטמ -- יקסרדנב

 .םוקמב ינשה רוזחמה ישנא ונייהו -- הבוסולקב הרשכהל יתאצי 1925 תנשב

 20-ל ונעגה ןכמ רחאלו ,רפסמב 107כ ,םידדוב םירבח םש יתאצמ הלחתהב

 לד לכואהו םישק ויה םיאנתה .חבטמב הדובעל ורדיס הרבח דועו יתוא .שיא

 .הדובעל םיאצויו הת לפס םיתושו םחל תסורפ םילכוא םירבחה ויה רקובב .דואמ

 היילעל ךרד וז הרשכהב וניאר יכ ,הלודג תובהלתהה התיה הלא לכ ףא לע

 .ץראל

 ,ונפרטצהו ,1925 תנש ףוסב היה רבדה .היילעל יתרשוא רפסמ םישדוח רחאל

 רקיעב ףיקהו זא םקוהש "ןילהוו ץוביק,,ל ,בגר רתסא איה ,ןמלזיירק רתסאו ינא
 .הנטיקורו הבוסולקב הרשכהב ויחש םישנא

 יתמו ךיא - יהשלכ העידיל תדמתמ תוכירדב יתיכחו ץינמרק יריעל יתרזח

 היילעל םידמעומה לכ הנבורב השיגפל ונמזוה 1926 חספה ימיב .ץראל הלענ

 .ןילהווב תונוש תורייעו םירעמ םירבח תואמ ואב וז השיגפל ."ןילהוו ץוביק,ב

 ןיקנבט ואב זכרמה םעטמ .לבוקמ ןמסקוו לארשי דמע "ןילהוו ץוביק,, שארב

 ונתיילע תא םירדסמ אל עודמ : לוכ יפב ההימתדתלאש התלע השיגפב .יקסניגארבו

 םילוכי םניאו הייפיצ לש בצמב םהש ךכ לע ולבק היילעל םידמעומה לכ ? ץראל

 ...םתיילעב םילפטמ ןיא המלו -- םהירוגמ תומוקמב עבק- לש-ןיינע םושל רשקתהל

 ויהש תרכוז ינאו ןאכ שחרתמ המ ונעדי אל .וז השיגפב תובר תויושגרתה ויה

 .ןמסקוול יקסניגארב ןיב םישק םירבד יפוליח

 יתלביק המ-ןמז רובעכו -- וניתומוקמל ונרזפתה הנבורב השיגפה ירחא

 ךרדב ונשגפנו ,דחי ונילע רתסאו ינא .ץראל תולעלו תאצל "ץולחה,, זכרממ העדוה

 ,דיתעל ילעב ,קו'ציס השמ םג םכותב ,ץראל ולעש ןילהוומ םירבח דוע םע

 .הרדחב "ןילהוו ץוביק,,ל ופרטצה ונתא דחיו
 (רגרב) קו'ציס הרטע

 1975 ,רנרב תעבג

 ב

 1925 תנשב ונרבע םשמ .ןילהווב ,קסמוש הרייעב ילע ורבע יתודלי תונש
 .הכומסה ץינמרקל

 דחא לע .םינשה לכ ינויצ לקש הנק יבא ךא ,תרוסמ ירמוש ויה ירוה
 יתעדי לארשי-ץרא לע ךא ,תמייקה ןרק תספוק היולת התיה ונתיבב תוריקה
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 וקילדה ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה תכונח תעב ,1924 תנשב .דואמ טעמ

 ךכו -- םיברה תושרל הנופה ןולחה ןדא לע קסמושב ידוהי תיב לכב תורנ

 ,ללפתה ובש תסנכה תיבבש להקה תעדב דימת בשחתמ היה יבא .ונתיבב םג ושע

 םיכוכיחל רבדה איבה תחא אל .אבאמ היתופקשהב תמדקתמ רתוי התיה ימאו

 .ונתיבב

 ,הרוטקפונמב רחוס היה יבא .ינוגיבה דמעמה לע ירוה ונמנ תירמח הניחבמ

 תונתמ ,תיבה ינבל ,ונל איבמ וכרדמ ובושבו רחסמ יניינעב הנידמה ירעל עסונ

 המעפ ירוענ רחשמ ךא ,תרשואמ תודלי יל התיהו תיבב םידלי 7 ונייה .תובר

 .תודגנתה יב וררוע הנטקה הרייעב םייחה .ידוהיה םייחה חרוא יונישל הפיאש יב

 יפוסיכ תא הקזיחש ,תינוציח הפיחד האב הנהו .רתוי םילענו םיפי םייחל יתפאש

 .יתלליפ אלש דצמ ,ישפנ

 ותואב .םיכ'צלו םיניארקואל ,םידוהיל ףתושמ היהש ,יסור רפס-תיבב יתדמל

 :יחאלו יל רמוא היה הזה שיאהו ,רואנ שיא ,יניארקוא הרומ היה רפס"תיב

 יל איבה ףא אוה -- ? םייסור תומשל םיירבעה םכיתומש תא םינשמ םתא המל

 םיכרד שפחל יתלחתה .ייחב הנפימ שמיש הזו -- תיסורב גורפ יריש תא האירקל

 .י"אל תולעל הפיאשה יב הררועתנ זא .תושדח

 םיליעפה ךא ,וילא ףרטצהל יתיצר "ריעצה-ץולחה,, ףינס ונריעב םקוה רשאכ

 תפשש ןוויכ ,תללובתמכ יתוא ובשח םה .בר ןוצרב אל יתיינפל ונענ ףינסב

 תוחפל ארקאש יאנת יל וגיצה .תיסור התיה יתביבס ישנאו ירבח םע ילש רובידה

 ףתתשהל ילע וליטה ןכו ,ריעב םיעודיה םינויצה דחא םע שידיאב םירפס 4

 .ילש ינויערה-ידוהיה ןעטמה -- ןאכמ .ך"נתל גוחב

 דומלל םירבחה לכ לע הבוח התיה םשו "ץולחה,,ל יתרבע "ריעצה-ץולחה ,מ

 ונדמל ונא ףאו םילס עולקל עדיש רכיא אצמנ קסמוש דילש רפכב .עוצקמ

 .ץראל תלעות איבי םג אוהש ונל ורמאש ,הז עוצקמ

 'ר ,יבא לש ודידי .לכ רסוחב ראשנ ונתיבו ירוהמ יתמתייתנ 1924 תנשב

 ריבעהו קסמושל זא אב ,ץינמרקמ העודיה לכור תחפשמ יבא ,לכור עשוהי
 .הדובעבו םידומילב ונרודיסל גאד םשו ץינמרקל ,םידליה ,ונתוא

 הנושארה םעפה התיה וז .הבוסולקב הרשכהל 1925 תנשב יתאצי ץינמרקמ

 ,רקוב תונפל הבוסולקל יתעגהו הלילה לכ הכשמנ העיסנה .תבכרב ידבל "תעסנש

 ...ירוענ תונשמ הדירפה תנחת יליבשב התיה ידבל וז הכורא העיסנש רמול רשפאו

 םויכ ,רגרב הרטע םכותב ,ץינמרקמ םירבח המכ םוקמב יתאצמ םשל יאובב

 .הזה םויה דע רנרב-תעבג תרבח ,קו'ציס

 .יתומולחל דוגינב היה ,ותורדק לעו ותולד לע ,הבוסולקב ץוביקה תיב

 ..םחש יעלס לש הבצחמ הפו -- קרי-תניגב הרושק לארשי-ץרא התיה ינוימדב

 ,רז הכ לכהו ,הפצרה לע םינשי םהשכ םירבחה תא יתאצמ תיבל יתסנכנ רשאכ

 םייחה יאנתב דומעא םא ןחבמ שמיש הזו חתור הת לפס יל ושיגה ...רזומ הכ

 -הו ,השק היה הדובעל רבעמה .ץצח ץופינב ,הבצחמב הדובעל יתרדוס .ץוביקב

 יב ורבש השדחה תואיצמב םישקה םיאנתה ךא ,םירומח -- םתוללכב םייח

 .ץראב םייחה תארקל יתוא ולשיחו רבעה ילגרה

 תויח המוחו יקסרדנב היתב ,יקסניגארב לש םהירוקיב תעב התיה רוא ןרק
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 ונל םירפסמ ויה םה .ץראל תולעל הווקתו הרושב םתיא ואיבה םה .הבוסולקב

 .ונחור תא ודדועו ץראה לעו העונתה לע

 .ןנוכתהל ץינמרקל ונרזחו הרטע םע דחי היילעל יתרשוא 1925 תנש ףוסב

 .וילא ונפרטצה ונא ףאו ,היילעל םידמעומ תואמ ףיקהש ,"ןילהוו ץוביק,, םקוה זא

 ונבילבו "ןילהוו ץוביק,, תוריכזממ תוארוהל חור רצוקב וניכח ץינמרקב ונתויהב

 .ועיגה אל תוארוה לכ ךא ,ץראל ונתיילע ךיראת ונל םירשאמ אלש לע הקעומ

 ,ןילהווב היילעל םידמעומה תשיגפ הנבורב המייקתה ,1926 תנש ,חספב

 .וניתוביל תא ושבכש ,םהימואנ תא תרכוז ינאו ,יקסניגארבו ןיקנבט תופתתשהב

 שדוחבו ,יקסניגארבמ רשי היילעל תוארוה ונלביק הנבורב סוניכה רחאל קר

 .ןילהוומ םירבח תצובק םע דחי הצרא יתילע 1926 יאמ

 ועיגה לכה-ךסב ;םיטעמ ונייה .הרדחב "ןילהוו ץוביק,, םקוה איהה הנשב

 יאצוי םירבח דוע ונצוביקל ופסונ ןמזה תצורמב .ןילופב "ןילהוו ץוביק,מ שיא 0
 .ןילופמ היילעה יצוביק ראשכ םילודג םירפסמל ונעגה אל ךא ,ץראב ןילהוו

 .רנרב-תעבג ידסיימ ןיב ,"ןילהוו ץוביק,,מ םיטעמה ,ונא ונייה םייתנש רחאל

 (ןמלזיירק) בגר רתסא

 1975. ,רנרב תעבג

 תווהתה ילבח

 רחאל הנש ,1925 תנש תישארב "הבוסולק, םשב יתלקתנ הנושארה םעפב

 יתארקנ דחא םוי .הרשכה יניינעב ןילופב "ץולחה, זכרמב דובעל יתלחתהש

 ,םירוחב 6--5 לש הצובק ינפל גיצה אוהו השראווב זכרמה ירבחמ דחא לש ורדחל

 הביכר יסנכמו םירצק םיליעמב -- הדיחא הרוצב םישובל ,םינוסחו םיאירב

 רמאנ .םה ףא םירוחש ,םיהובג רוע יפגמ םילוענו ,רוחש עבצב לוכה ,("הפילג ,)

 -ולקב םינבאה יבצוח ץוביק תא ודסייש ינראסמ "ץולחה,, ירבח םה הלאש זא יל

 ץוביקה לסחתה םתיילע םעש ורפיס וללה םירוחבה .הצרא םילוע םה התעו ,הבוס

 ךא ,שיא םש ראשנ אלו ץראל ולע הרשכהב םש ויהש הלא לכ יכ ,הבוסולקב

 .ךשמהל תויורשפא שי
 םש דסונ ,הבוסולקמ הלאה םירוחבה לש םתיילע רחאל ,רצק ןמז רובעכ

 יקסנגק היה יתימאה התחפשמ םש) יקסרדנב היתב ךכ לע הדקש .שדחמ ץוביקה
 ,ותוחאכ ,יקסרדנב שיבייפ לש טרופספל הפוריצ םע הל ןתינ יקסרדנב יוניכהו

 "ץולחה, לש תילילגה הצעומה תלהנמ ,(ןילופל היסורמ "רורד,, תצובק אובב

 .הבוסולקב םישנא זכרתהל וליחתה התמזיל תודוה .ןילהווב

 ןילופב תיצולחה העונתה .ידיקפת ףקותב הבוסולקב יתרקיב 1925 ץייקב

 רקיעבו תיתנוע בורל ,הרשכה לש תולחתה ינימ לכ ,הילאמ ,הכותמ החימצה

 םינש רבכ םייק היהש ,השראו י'ע בוכורגב יאלקחה קשמה לע ףסונ ,תואלקחב

 ,הבוסולקמ דאמ יתמשרתהו לודג שודיח םושמ הב היה הבצחמב הדובעה .תודחא

 .ףרוחב םגו ץייקב םג הרשכה תויהל הלוכי ובש םוקמכ
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 דע .היילע יצוביק ןילופב םיקהל טלחוה ,תיעיברה היילעה ימי ,םהה םימיב

 ןפואב הלוע ,הרשכההמ ףא וא ףינסהמ ,ץראל אצויה ץולח לכ היה אוהה ןמזה

 שדחמ וב לפטל ךרוצ היהו םדא-קבאל ךפה הצרא ואובבו ,דדובכ ,ילאודיבידניא
 ,היילע-יצוביק ןוגריא לע טלחוה 1925 תנשב .םייצולח םידיקפתב ובלשל ידכ

 הבוח ליטהל ילבמ ,ץוביקכ דחי הצרא ולעיש ,לילג לכמ םילועה תא זכרל ידכ

 .ץראב דיתעב וייח תרוצל רשקב והשימ לע

 היה לילג לכב היילע ץוביקב ךרוצה תא ריבסהו ןויערה תא הגהש ןושארה

 ןושארה חילשה היהש ,ונימיב ילש ריאמ אוה ,(ןדגוב) יקסבונדגוב ריאמ 'חה

 חרכהה תא ססיב רשא אוה .ימלועה זכרמל ןכו ,ןילופב "ץולחה,, זכרמל ץראהמ

 הרוצב ץראל םישנא חולשל ףיסוהל אלו וז ךרדב תיצולחה היילעה ןוגריאב

 לילגב היילע ץוביק ; הנליו לילגב "שבוכה,, ץוביק זא ומקוה ךכ .תנגרואמ יתלב
 לילגב "הוחא,, ץוביק ;ץראב "קסגיפ תצובק,,ל ףרטצהל התיה ותרטמש היסלופ

 ותנעשמש ,ןילהוו ץוביק,,;ו ,ןילופ-סרגנוקב "דבועה,, ץוביק ; קוטסילאיב-הנדורג

 .הבוסולק לש הגולפ המייקתה הבש הנגטיקורו .הבוסולק ץוביק התיה תירקיעה

 םהל ורחב היילעה יצוביק לכו היילעל םידמעומה לש תושיגפ וכרענ לילג לכב

 -יכזמה לכ םע רשקב יתדמע -- "ץולחה,, זכרמ םעטמ ינאו ,םהלשמ תוריכזמ

 ידכ ,'וכו םיפסכ ,םיטרופספ יניינעב ןכירדהל ,ןהיתולילגב ודבעש וללה תויור

 תוריכזמה ירבח .היילעל תונכהב ,םהיתומוקמל םירוזפה ,םישנאה תא ץירמהל

 םשו ,תוצובק-תוצובק ,השראוול םילועה לש תועיסנה תא םינגראמ ךכ רחא ויה

 .ץראל םתיילע םשל ,האלה םתרבעהל ונישע

 לארשי "ןילהוו ץוביק,, תוריכזמל ורחבנ ןילהווב היילעל םידמעומה תשיגפב

 .הנטארמ ,ןויאב לביילו ,לבוקמ םהינש ,ןמלג הבוילו (ץוביקה ריכזמ) ןמסקוו

 .לבוקב היה תוריכזמה לש המוקמ

 יתרבעהש תוארוהל תובושת לבקמ יתייה היילעל םיצוביקה תויוריכזמ לכמ

 ץוביק,, תוריכזמל טרפ ןלוכ -- ץראל םיצוביקה ירבח תיילעל ושעש םג ןה .ןהל

 ובישה אלו יתא ילמינימ רשקב ודמע אל "ןילהוו ץוביק,, תוריכזמ ירבח .'ןילהוו

 ץוביק,,מ הלוע שיא ןיאו שדוח רחא שדוח ףלח .םהילא יתוינפ לכל הריבס הבושת

 .ץראל "ןילהוו

 -עומה תשיגפל אורקל תצרמנ השירדב "ןילהוו ץוביק,, תוריכזמל זא יתינפ

 הוולינ וז השיגפל .1926 חספה ימיב הנבורב המייקתה השיגפה .היילעל םידמ

 .ןילופב "ץולחה,ל תוחילשב הנושארה םעפב זא עיגהש ,ןיקנבט קחצי ימע
 ריכזמ ,ןמסקוו לארשי לש החיתפה ירבדמ .םיבר םירבח ופתתשה השיגפב

 .היילעל םירבחה לש תונכהה ומדוק אל עודמ ררבוה אל ,ץוביקה |

 הז רחא הזב ועידוהו רובידה תושר תא ולטג ,תולעל םידמעומה ,םירבחה
 תוריכזממ םהילא ונפ אל ןמזה לכ ךא ,תוארוהל םיפצמו היילעל םיכורד םהש
 :שחלב ןיקנבט יל רמא םייוסמ עגרב .תוארוה לכ םהל ואיצמה אלו ץוביקה
 יתישרה .ןמסקווב ךמתש ןויאבל םג ןווכתהו -- "ןמסקוו םע רדסב אל והשמ הפ,

 םירבד רבדמ אוה ןיאש יתרמאו ןמסקוו לע היולג הפקתהב תאצל ימצעל זא

 םידמעומה םירבחה םע רשקתהל ול יתירוהו םיבתכמ ךכו ךכ ול יתחלש :ןינעל

 לש םהינפמ הווסמה רסוה זא .רבד השע אל אוהו ,"ןילהוו ץוביק,,ב היילעל
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 ןמסקוו הדוה ושוריג ינפל .סוניכה ןמ הפרחב ושרוג םהו ותרובח ינבו ןמסקוו

 יפל ץראל היילעה תא בכעל ידכ השעש המ השעו טסינומוק אוהש הפ-יצחב
 .ותגלפממ לביקש וצ

 םיצולח תואמ לש םתיילע הלישכה "ןילהוו ץוביק,, תוגיהנמ לש הדיגבה
 היילעה ינינעב ימצעב לפטל יתלחתה איהה השיגפה ירחא .ץראל ןילהוומ
 זאמ ולע לכה ךסב ךא ,ךרדל םידמעומה לש םתאיצי זרזל ידכ לוכה יתישעו ןילהוומ
 .ירמגל היילעה הקספנ 1926 רבוטקואב 1-ב יכ ,"ןילהוו ץוביק,מ תורשע המכ קר

 לש ותוחתפתהו ולודיג םג הענמ רשא איה וירבחו ןמסקוו ונל ומרגש הלבחה

 .ץראב "ןילהוו ץוביק,,

 רגיה ןויאב ,ויתובקע ומלענ םשו תוצעומה תירבל רבעש ןמסקוו לש ופוס

 .לארשיל 1950 תנשב העיגה ןמלג הבויל ,וקיסכמל

 ואצמנ היילעל ורשואש םירבחה .הישנאמ הבוסולק הנקורתה בוש אוהה ןמזב

 ,ירמגל הקספש טעמכ הרשכהל האיציה ,ללכב .ועיגה םרט םישדחו -- םהיתבב

 ויתותוא ןתנו תיעיברה היילעה ןולשיכ רחאל ץראה תא דקפש רבשמה בקע
 ."ץולחה,ב םגו הלוגב תינויצה העונתב

 דרי ןילופב יצולחהו ינויצה חתמה .ץראה ןמ הלודג הדירי הלחה 1926 תנשב

 אל ,רבח סמ םלוש אל .הרומג הבוזע התיה םירעב "ץולחה,, יפינסב .םיאלפ

 "?ולחה,, זכרמל םיבתכמ ללכ ובתכ אל ףא ,תינוגריאו תיתוברת הלועפ לכ התשענ

 ,בערה תונש וליחתה ."ריעצה"ץולחה,, יפינס קר ומייקתה םשו הפ .השראווב
 ..."ץולחה,  זכרמ ידבועל ,6

 קודבל הצר -- םכותב ינאו -- ןילופב "ץולחה,, זכרמב דבעש םירבחה ץמוק
 לילגב לודג ףינסב רוקיבל זא יתעסנו רבעב םיבוטה םיפינסב השענה תא

 תישיא ויתרכהש ,ףינסה ריכזמ תא קוחרמ יתיאר ריעה לש הבוחרב .קוטסילאיב

 הנפיהו בוחרה לש ינשה דצל רובעל רהימ אוה ךא ,יתוא האר ףא אוהו ,ןמזמ

 ףינסה דעוומ ינש רבח לש ותיבל יתעגה .יב שגפיהל אלש ידכ ,הדיצה ושאר תא

 םירבחה .השעמל םייק אל ףינסהש יתוניבה וירבדמ .ולצא יתחראתהו ימוקמה

 תנחתל תמדקומ העשב תכלל ילע היה רקובב תרחמל .ורבעל שיא שיא ונפ

 הת סוכ ירובע ןיכהל ידכ התטיממ המק חראמה רבחה לש הנקזה םאהו ,תבכרה

 הכ רופכ ץוחב,, :תרמואו השארב הדנ ,הנקזה ,איהו -- התה תא יתיתש .םח

 "...םהיתונויער ללגב םילבוסו םיעסונו םיבבותסמ םיריעצ םישנאו קזח

 (ינאו ןמרבוג ,יקסבוקנימ ,המוח) ונידי לע זא השענש רתויב לודגה ץמאמה
 קחצי לש ותכרדהב ,ןילופב "ץולחה,, לש לודגה ימלועה רנימסה לש ונוגריאב היה

 "ץולחה,, זכרמב רומחה יפסכה בצמה ףא לע .םיובנירג קחצי לש ועויסבו ןיקנבט
 ,םישדוח השולש -- ול עבקנש ןמזה ךשמב רנימסה תא םייקל ונידיב הלע

 רגימסה םייקתה תירמוח הניחבמש ףיסוהל ןידה ןמ .יעיבר שדוח ונפסוה ףוסבלו

 ןושארה שדוחה ךשמב .ותונכשב האצמנש תלוכמ תונח לעב לש ועויסל תודוה

 עורפל דימ ונלוכי אלש ןוויכמו ,הפקהב ןוזמ יכרצימ רנימסל תלוכמה לעב ןתנ

 אוה תרחא ,ינשה שדוחב ףא ךכ ךישמיש ובל לע ונרביד ,ןושארה שדוחה תובוח

 רנימסהו ינוונחה תא ונענכיש ךכו ...הכ דע רבטצהש בוחה תא םג דיספהל לולע
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 תא אוהה ידוהיל ונמליש ףוסב .ינוגדח ןוזמו ידמל לד טירפת לע םייקתה

 .תובוחה לכ

 ירחא ,1926 ילוי שדוחב היה םויסה .שיא 50 ופתתשה ןושארה רנימסב
 -לע זא וקלוח רנימסה ידמול .שממ רקובה רוא דע ,הלילה ךשמב בהלנ דוקיר

 הרשכהה תומוקמל חלשנ קלחו םיפינסל רזחוה קלח ,םינוש הדובע תומוקמל ונידי

 ץיבורפלא ןמלז ,בוכורגל ץנימ המלש :םהיניב ,ןילופב זא ויהש םידדובה

 .הבוסולקל קשרמ ןימינבו "הירחש,,ל

 אלש טעמכ ןילופב "ץולחה,, תעונת ,1926 ףוס ,וז הפוקתבש רמול רשפא

 ןויערל הקיז םשפנב םירמושה ,רבעשלמ םיצולח ויה םשו הפ .תמייק התיה
 וז אל .ץראל היילע התיה אל :רסח היה ירקיעה רבדה ךא ,יצולחהו ינויצה

 ףאש אלא ,השדח םיטקיפיטרס תסכימ הנתינ אל 1926 רבוטקואב דחאהמש דבלב

 ,טושפ ;ןילופב ונלביקש םיטקיפיטרס לש תמדוקה הסכימה תא לצנל ונקפסה אל

 םיטקיפיטרס תואמ המכ ריזחהל זא ונצלאנ הרירב תילדב ...היילעל םישנא ויה אל

 ודעונ םיטקיפיטרסהש הלא םהב ושמתשה אל יכ ,ןילופב תיטירבה הילוסנוקל
 ....םרובע

 יקסניגארב הדוהי

 1975 ,רוגי

 (א) םהה םימיה תודועתמ

 הבוטולק ינושאר תיילע .1

 .בוסילק םינבא-יבצוח ץוביק לש תורבחו םירבח 13-כ ןילופמ םילוע בורקה עובשב

 200-כ םש םידבועש תולודגה תורפחמב םישדח 8 ינפל הינילאווב ןגראתה הזה ץוביקה
 .הצובק ייח ויח םירבחה .הנרסל םיבורקה םיפינסהמ םיצולח 35-כ ודבע ה"סב .שיא
 25"כ ץוביקב םידבוע םויכ .םישדח םירבח םעפ לכב םיסנכנ םילועש םירבחה םוקמב
 .רבח 10-כ דוע תולעל םידמוע בורקה ןמזב ,םירבח

 ד"ע תורדתסהה י"ע היילעה תקלחמל דחויס בתכמב עידוה ןילופב "ץולחה,, זכרמ
 .הזה ץוביקה תיילע

 (30.1.1925 ,6 "דיתעה,,)

 - - - ל/!חמ ונירבח תיילעל םיפצמ ונא .2

 (הרדחב "ןילהוו ץוביק,מ בתכמ ךותמ)

 .לארשי-ץראב ומויק-יטוח תא תווטל ליחתה ונצוביקש םוימ םישדח הנומש ורבע

 םיאנתב ללכה ןמ תאצוי תוצמאתהבו תויוטבלתהב הרישע םלוא ,ךרעב הרצק תע

 .ץראב םויכ ררושה רבשמבו ,םישדחהו םישקה

 ,ץראל-ץוחב םירבח לש לודג רפסממ קלח ךא וננה יכ ,הרכהיירודח ונא

 ןוכהל ונדיקפת יכ ,דימת םירכוזו ונא םיריכמ .ונצוביק לרוגל םלרוג תא םירשוקה

 .םילוע-םירבחל הטילקה תויורשפא תא ןיכהלו

 יכרדלו וננוויכל סחיב ,ןורתפ תושרודה תולאש ןומה ונינפל תובצומ ונכרדב

 .ץראל-ץוחב ונירבח תא םג ןנורתפבו ןרוריבב ףתשל הצרנ ונאו ,ונתדובע
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 םיסדרפב םיקוסע ונירבח בור .(הרבח 15-ו רבח 23) שיא 38 םויכ הנומ ונצוביק

 הדובעה .הבשומב "שוביכ,, תודובע -- 'וכו םידקש ףוליק ,ףיטק ,םוזיגב ,םימרכבו

 ונאו םימרכבו םיסדרפב הדובעה תנוע רמגית רצק ןמז דועב .ךוכנ הרכשו תיתנוע

 דמעמ קיזחהל ךיא תוצע םיסכטמ ונא .םישדח המכ ךשמב הדובע רסוחל םייופצ
 .תונשקעו תונלבסב םירזאתמו ,הקוצמ-תפוקתב

 ביצקת יאלקחה זכרמהמ וגלביק .םילהואב םיבשוי ונא .תורידה רסוח ונילע קיעמ

 .שיא 15 וב ורוגיו הלא םימיב רמגיי וניינב .תכיקה-ןרקה שרגמ לע ףירצ ןיינבל

 זכרמל ביצקת םישיגמ ונגה ז"פרת תנשל .תורידה תלאש ,ןבומכ ,תרתפנ אל הזב

 - - - תוקרי-ןג ,םיסוס גוז ,תפר ,חבטמ ,םיפירצ 3 ליבשב יאלקחה

 תגולפה אובת יתמ .םתיילעל םיכחמו ץראל-ץוחב ונירבחמ תועידיל םיפצמ ונא

 רשקה המ 1! היילעה תשגפנ םיישק הזיאב .םאוב רוחיא לע םיאלפתמ ונא 1 הינשה
 ? םתדובע המ + הנש ונירבח ןיב

 סינכהל םג ךירצ .רודיסה לע לקמ הז יכ ,תוגולפב ןגרואת היילעהש יחרכה

 איבהל ולדתשי ונירבחש בוט .היילעל סחיב תמדקומ היצמרופניא ,תועיבק ,רדס

 םירשקה תא וקדהיש רקיעב בושחו ,םימיאתמ הדובע ירישכמו האירק-ירפס םתא

 .ונתא

 ךייט .מ

 (31.8.1926 ,42 "'דיתעה,,)

 בוסולקב ןילהוו ץוביק תשיגפ 3

 ,ץוביקה תוגולפ תשיגפ הכשמנ ,(ו"פרת) לולא ב"כו א"כ ,םימי ינש ךשמב

 השיגפב ופתתשה .הנטיקורב םיצע-תיירסנמבו בוסולקב םינבא תובצחמב תודבועה

 היתכ הרבחה השיגפב ופתתשה "ץולחה, זכרמ םעטמ .תוגולפה יתשמ ,רבח 55זכ

 .גנילזיצ .א רבחהו יקפררדנב

 בצמ ,ימינפה ץוביקח בצמ תולאש וררבתנ .םירבחה בור קלח וחקל םיחוכיווב

 םבור םירבחה יכ טלחוה .לארשי-ץראב בצמה תולאשו היילעה תולאש ,הדובעה

 לע הדמע אל ןכלו ,י"אל היילעה תורשפא דע ,ףרוחה תנועל םג הדובעב וראשיי םלוככ

 .םירושיאה תלאש קרפה

 : תואבה תוטלחהה ולבקתנ

 רודלפמורט ףסוי ש"ע יאנילהווה ץוביקה תוגולפ ירבח לש תיללכה השיגפה (א

 םילעופה תעונת ץולח תא תיצוביקה העונתב האור ,הנטיקורבו הבוסולקב ויתוגולפמ

 .תובשייתהבו הדובעב םתשרשהו םילוע ינומה תטילקל ךרדה תא ,י"אב

 תכלל השיגפה הטילחמ ,התבחרהו תיצוביקה העונתה לש החוכ תרבגה םשל (ב

 םייחב ףותיש ,היילעה לש תקסופ יתלב הטילק ותמגמש ,בחר יצוביק ןוגרא לש ךרדב

 .תפתושמ םילעופ תובשייתהו ץראב םילעופה תורדתסהל תונמאנ ,הדובעבו

 הדובעבו הרשכהב ,ןילהווב העובק תיצוביק הרוצב ןגראתהל הטילחמ השיגפה (ג

 תמקהל דוסי שמשל ךירצש ,הרדחב יאנילהווה ץוביקה םע רשקב ,היילעה דע העובק

 .תיצוביקה העונתב וכרד תא עבוקו חתפתמה ,לודג ץוביק

 תוגולפה ןיב ףותיש ועבקש תומדוקה תושיגפה תוטלחה לע תרזוח השיגפה (ד

 .תפתושמו תנגרואמ היילעו תידדה הרזע ,םיאנת תאוושה ,הרשכהבש תונושה

 לכ םע רדוסמ רשקב תדמועה (א : תיזכרמ תוריכזמב תרחוב השיגפה (ה

 תאוושה תא תנווכמ (ב ; העונתה תודסומו ץראב ץוביקה ,הרשכהה-תוגולפ ,םירבחה

 תנגראמ (ה ;תועובק הרשכהו הדובע תודמע שוביכל תגאוד (ג ;הרשכההו םיאנתה
 .הבחר תיתוברת הדובעו םירבח תושיגפ

 םירבחה תוחכתה תלדגהל גואדל ,תוגולפה לעו תוריכזמה לע הליטמ השיגפה 0
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 םידמוע םירבחה לכש תעבוקו ,ץראב ןילהוו ץוביקלו ץראל םישורדה תועוצקמב

 .םהמ ושרדיי רשא תועוצקמב הדובעל ,ץראב תורדתסההו ץוביקה תושרל

 םהבש דואמ םישקה םיאנתל "ץולחה, זכרמ בל תמושת תא הנפמ השיגפה (ז

 תרוצב הקפסה רודיסל ,הבוסולקב תיבה ןיינב רמגל הרזע תשרודו ,תוגולפה תונותנ

 .םוקמב םיאנתה תבטהלו ביטרפואוק תחיתפ

 הרשכהה לעפמ תבחרהו הנטיקורב הדובעה תכשמה לש תורשפא האור השיגפה (ח

 ורשפאיש םיאנתה תנכהל דעומ דועב גואדל "ץולחה,, זכרמל העיצמו הבוסולקב הבצחמב

 .האבה הנועל הבוסולקב הדובעב רבח האממ תוחפ אל לש עובק רודיס

 גואדל רבחו רבח לכ לעו תוגולפה לע ,תוריכזמה לע הבוח הליטמ השיגפה (ט

 .ץראב ץוביקה ליבשב םימיאתט הכאלמו הדובע ילכ ,תורפס לש עובק ףסואל

 םילעופה תעונת וישכע הנותנ וב רשא ,דחוימה השקה בצמה תא הריכמ השיגפה 6(י

 תדחוימ תוירחא האור השיגפה ; תובשייתהה םוצמצו השקה הדובעה רסוח לגרל ,ץראב

 .וז העשב "ץולחה,, תורוש ךותמ ץראל היילעה ןוגראב

 האור ,תיצוביקה העונתה לש החוכ תאו ןגרואמה לעופה תודמע תא קזחל ידכב

 הטילש (א :טלחומ ןפואב ושרדיש הלא םיאנת לע דחוימ ןפואב דיפקהל ךרוצ השיגפה

 -תוצובקב תנגרואמ היילע (ג ; םייצוביק םייחו הרשכה לש 'זאטס (ב ; תירבעה הפשב

 .הצובקה שיא 157מ תוחפ אל תוצובק

 הלגתמה היצנדנטבו ,הרבחל םידחוימה היילעה תלבגה יקוחב האור השיגפה (אי

 םלש יצוביק לעפמ לש תויורשפאל הנכס ,הרבחה לש היילעה בוכיעל םילעופה יגוחב םג

 תלעופה תוכז לע םוחלל ץראב תורדתסההמו "ץולחה,מ ,ץראב ח"חהמ תעבותו ,שבוגמו

 .הדובעבו היילעב

 םיירקיעה םידיקפתה דחאכ תובשומב הדובעל הרידחה תא וז העשב האור השיגפה (בי

 .רפכב הדובעל תורדתסהה תושרל דומעל התונוכנ לע הטילחמו ונתעונת לש

 ףתתשהל ,םיגחה ימיל תויורדתסהל םבושב םירבחה לכ לע הבוח הליטמ השיגפה (גי

 .תיצולחה העונתה קוזיח םשל םיפינסב הדובעב יביטקא ןפואב

 (ל"נכ)
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 בלשל בלשמ
 וור-46

 ןמיה רעווַאסָאלק

 ,טשינרַאג ָאד ןפרַאד רימ ,םענייק אד ןבָאה רימ
 ,טייוו ןוא טנַעָאנ טימ ןסירוצ ןבָאה רימ

 - בייל סָאד ךיז טלֶארפעצ ,רעצרעה יד טעטסַארכעצ

 .טייל עגעגנוזעצ ,ערטסַאיִלַאכ רקפה א

 ,ןגרַאז ןופ ןעלכיימש רימ ,ןדייל ןופ ןכַאל רימ

 ; טינארג סעלאקס יד קיכליה ןרעפטנע זנוא

 -- ןגרַאמ םעד ןדימש רימ ,טנייה רעד טרעהעג זנוא וצ

 .טולב ןקידוז טימ ןפַאלק ןרעדַא יד

 ,רענייטש יד טרעטעמשעצ ,רעמַאה םעד עשז טבייה ָאט

 : גנאלק רעקיטכעמ רעד ןטפול ןיא ןכליה לֶאז

 ,עווַאסַאלק ץוביק ןופ םיצולח ןענעז רימ

 .גנַאזעג סטעברא ןופ ןבעל א ןפאש רימ

 (ןמרפוג .א :רבחמה)



 .הָבּוסּולְק ןזנִמיה
 ,הפ םּואָמ ּונָל ןיָא ,ּונָל המ ,ּונָל יִמ

 .רקְיה לָּכִמ ,תֶיַּבִמ ונרעס
 -- הפ םּורָּפ דֶגּבַה ,ּוניִשאְר עָרֶּפ

 .רֶצְּב תנור ,תֶרקְפִמ אְָבָח
 ,הָלתַהְנ בָאְכַּב ,הָקְמְצְנ לָבְִל
 : רֶרַעָי םיִדָה עַלְסַּב ונְלּוק
 ,הָלְשַחנ - רָחָמ ,ּוניִדָיְּב םויה

 ! רָעְּוסְו םֶּדַה ּוניִקְרוַעְּב םדָצ

 ,ּהָבגִמ ּוחיִנָצַה ,תֶבַקַמ ּופיִנָה

 !ריִּבַּכ ץֶפָנ לוק עיִקְרִיְו םַעְרְ
 ,הָבּוסּולְקְּב ץּולָחֶה ץובק ּונְחַנַא

 !ריִשְבּו לָמָעְּב םיִיַחַה יניב

 קופב חשמ : שידיימ

 ₪ אה - [ה 0% *'ה 7 רא ךא7- ןז9 7 6-00 רא אה-ןה 9-0 = [5

 (תניע) ישי-ןב תיריג : םיוות\



 הבוסולקב ןושארה ימוי ,א

 (1974 רבמבונב 18 ,השולשה תעבגב םילוחה ירדחב ,ןיקנבט השמ םע החיש ךותמ)

 - ןוקנפט השמ

 גוס הזיא .ןיקנבט םע ךלש השיגפה ,רוכזל לוכי התא םא ,רפס ,ינב :הלאש

 החישה תא ,הנושארה החישה תא רכוז התא םאה !ותיא תרצי םירשק

 זא ויהש םירשקה גוסמ והשמ -- הבוסולקל תכלהש ינפל הנורחאה

 .חילש היה אוהו רענ תייה התא ,ףוס-לכ-ףוס .ןיקנבט ןיבו ךניב

 -- קשרמ ונב

 -יהבא :הזל ארוק ינא ךכ ,דואמ קומע ,ינחור ,יהבא -- םירשקה גוס : הבושת

 : הלאש

 : הבושת

 : הלָאש

 : הבושת

 : הלאש

 : הבושת

 : הלאש

 : הבושת
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 ריאמ הז -- רמוא אוהש המ לכש יל היה המדנ ןושארה עגרהמ .ינחור

 ינאש יתרמא אל רנימסב יכ ,הבוסולקל ךלוה ינאש עדי אל אוה .םייניע

 .הבוסולקל יתכלהש הרקמ היה הזו .הבוסולקל ךלוה

 ?ךל עיצה אוה ןאל ?ךלוה התא ןאל ,בשח אוה המ

 ,הנטיקור ,רחא םוקמל ךלאש ובשח .טילחהל היה ךירצ "ץולחה,, זכרמ הז

 .הבוסולקל יתכלהש סנ הז .הבוסולק די-לע

 ? סנה המ

 .הבוסולקב רבד הזיא יתינב ינאש וז הניחבמ סנ

 ?םש ךמצע תא תשגרה ךיא ,היה הז ךיא ,הבוסולקל תעגה ךיא

 בוט יד

 ? בוט יד ארקנ הז המ

 ייץולחה,, זכרמב .חמש ,זילע רוחב יתייה לבא ,םש גיהנמ יתייה אל

 םויב 1926 טסוגוא שדוחב םשל יתאב .הבוסולקל ךלא ינאש וטילחה

 ,םיריסא לש הבצחמ וז -- תעדל ךירצ התא -- הבוסולקב הבצחמה .םשג

 .הבצחמב הבוסולקב דובעל םיחלוש ויהש ,היסורמ ךרפ תדובע יריסא

 ויה םיאנתהו ,הלאה םיריסאה ומכ הדובעל ולבקתנ ץוביקה ירבח

 [הנישל] םישגרד ינשו ,תואובת ןסחמ ,ןסחמ םצעב ,תיבב ורג .םימויא

 - ישש םויב יתאב ינא .םירוחב הטמלו תורוחב הלעמל :תורושב

 ףא ינא .שבולמ יתאב .ףטוש םשג היה -- םויה ומכ תאז רכוז ינא

 יתלביק השדח הפילח .זא שבולמ יתייהש ומכ שבולמ יתייה אל םעפ

 ה'רבחה .הדווזמה םע יתדרי .חצחוצמ ילוכ ,שמא'ז ילענ םע ,תיבב
 ."הארנ אוהש ךיא וארת .קינ'תוברתה אב הנה,, :ורמא

 ,הליל תדובע התיה וז .תבכרה לע םינדא סימעהל היה ךירצ הלילב

 אל יכ ,וזה תשובלתב יגאו .הלילב ישש םוי ,יתאבש ןושארה םויב

 וא הדובעל אצי אוה -- ותוא הארנ,, :ורמא םהו .הדובע ידגב יל ויה

 יתטלחה ינא .יתעמש ינא לבא טקשב הז תא ורמא .יתוניבה ינא ."אל
 יתינק הזב .הלא םע הדובעל יתאציו םיילענהו תשובלתה תא ריקפהל

 .ימלוע תא



 ? הזה הלילב ,רבע הז ךיא :הלאש

 רקובב .בוט יתדבע .םינדאב יתדבעש הנושאר םעפ .דואמ השק רבע :הבושת

 תאצל יל ונתנ המל ורעטצה .תושעל המ ועדי אל םלוכ ,יתרזחשכ

 .הלאה םידגבב

 ?ךלש הבוט החיתפ התיה וז :הלאש

 לע .הבוסולקב ןושארה הלילה תא יתלחתה ךכ .החיתפה התיה וז :חבושת

 ..רפסל הברה שי הבוסולק

 ילודג צוביקל דוסי,, .ב

 (1927 ץרמ ,הקסרדנב היתבל הבוסולקמ בתכמ ךותמ)

 םיקומינה .חספה גחל ראשיהל ,ץוביקה לכ ,ונטלחה עודיש יפכ-- - -

 רקיעהו ,גח ימיב םג אלא לוח ימיב קר אל ץוביקב תויחל לגרתהל טושפ :ויה

 וישכע קרו וניתומוקמ תא ואלמיש םירבח ןיידע ןיא .ץוביקב הדובעה בצמ

 .ןהילע ונמלח אל םלועמש ,תובושחה הדובעה תודמע לכ תא שובכל ונא םילוכי
 הטלחה .ץייקב ,שיא האמ ןב ,לודג ץוביקל דוסי חינהל ונא םילוכי וישכע קר

 הדובעה תודמע תא :,הצעומל רבדה לע ונעדוהו שדוח ינפל דוע הלבקתנ וז

 םישדח םירבחש הז ינפמ לבא ?,"הקליבורד,,ה תאו תונורקה תניעט תא ,ונשבכ

 ביצעמ הז ךיא .ולא תודמע יתשמ תחא וישכע בוזעל ונחנא םיחרכומ םיאב אל

 ונחוורהו השק ונדבע ,ולא תועוצקמב ונדבע ףרוחה לכ ...רבדל ןיא -- ביאכמו

 ןמזה אבשכ וישכעו ,ץייקהו ביבאה תנועל הדמע ונשבכש הווקתה התיה ךא ,טעמ
 ...בוזעל ונא םיחרכומ

 ,13--12 קר םידבועו ,תורבחו םירבח ,שיא 23 התע הנומ הבוסולק ץוביק

 הדובע הנשישכ וישכעו ,הסבכמבו חבטמב דובעל תוחרכומ 2-ו תולוח תורבח 6 יכ

 אל יכ ,תורבח ןיא תודמע שובכל םיחרכומשכ ,תוחפל תורבח 20-ל הבצחמב

 תאשל םירבחה תא רישכמו ךנחמ הזכ בצמ ךיא ,רבדל ןיא .תושדח תורבח תואב

 תורמל ,םישדח םירבח םיאב אלש יד אל -- !תושעל המ ...ץוביקה לועב

 ךיא אלא ,הדובעב םישנא תואמ רודיסל תויורשפא וישכע ןנשי הבוסולקבש
 דרג דוע םאה -- !ץוביקה תא בוזעל ,יחכונה בצמב ,וישכע םילוכי םירבח

 םיכירצש תועד זנשי ךכ םושמו "ירזכא, אוה בצמה ? םידבוע לש זוחא 50-מ

 וז הלאש .ץוביקה תא וישכע םיבזועש הלא יפלכ "תוירזכא,ב גהנתהל ילוא

 הבושח הלאש יהוזש ,רורב תחא .עיפשי הזש רשפאו בחר ןפואב ררבל םיחרכומ
 םיצוביקה לש השיגפל אורקל ונטלחה ןכ לעו תוניצרב הילע ןודל ךירצו ,דואמל דע
 -- - -- הב ףתתשהל החרכומ תאו גחה ינפל הנטיקורבו הבוסולקב

 קשרומ .ב

 הקסרדנב היתב הדמע השארבש ,ןילהווב "ץולחה,, לש תילילגה הצעומה +

 .ץצחל ןבא תניחטל הנוכמ ?
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 םיברל ךרד
 (םירפסמ םירבח)

 תיבב יתלדג .ןילהווב ,הנבודמ ,1906 תנש דילי יגא :יקצוטסילאיב םהרבא

 ונריעב דסונ םירשעה תונש תישארב .י"אל תולעל יתפאש ירוענ ימימו ינויצ

 היילעל ומצע תא רישכהל היה לטומ ץולח לכ לע .וילא יתפרטצהו "ץולחה,, ףינס

 .תורגסמ דומלל יתכלהו ,עוצקמ דומילו תיסיפ הדובע י"ע

 זכרמהמ יקסניגארב לש םתופתתשהב סוניכ ץינמרקב םייקתה 1925 תנשב

 ,"ץולחה,  ירבחל ,ונל וארק הזה סוניכב .תילילגה העומהמ הקסרדנב היתבו

 אוה .הבוסולק לע הנושארה םעפב זא יתעמש יקסניגארב יפמ .הרשכהל תאצל

 ץוביק,ל ורשקתהש םילוע םיצולח רבכ ואצי םשמו ,הזכ םוקמ שיש ונל רפיס

 "'ץולחה,, לש המגמה .םילועה לש םמוקמ תא אלמלו הבוסולקל תכלל שיו ,"ןילהוו

 .הבוסולק תא תונבל תויהל הכירצ -- יקסניגארב רמא -- ןילהווב

 .אוהש םוקמ לכב הרשכהל תאצל "ץולחה,, יפינסב הסיסתה הרבג אוהה זמזב

 התיה קצולב םג ,תיאלקח הזוחאב תונבל הרשכה תדוקנ התיה הנבוד דיילע

 .רימדולו קצירופ דיל םקוהש "ףסוי ץוביק,, לע יתעמש ןכו ,תיאלקח הרשכה

 1926 חספה ימיב .הבוסולקב הרשכהל תאצל יתטלחה ץינמרקב סוניכה ירחא

 םירבח תצובק םע יתשגפנ םש .גורטסואב יתחפשמ יבורק לצא חראתהל יתעסנ

 -- הבוסולקל דחי עסינש םהל יתעצהו הרשכהל תאצל ודמעש ,רפסמב 6 ,םיריעצ

 היה רבדהו ,הבוסולקב ודבע אל ףרוחה תפוקתבש ןוויכמ .יתעצהל ונענ םהו

 יתשקיבו ונלש הצובקה לע הל יתרפיסו היתבל דימ יתעסנ -- ץייקה תישארב

 .םיפסונ םירבח תטילקל ןיערג םש הווהנ ונאו הבוסולקל ונתרבעה תא רדסת איהש

 םירבח דוע ועיגה רצק ןמז רחאלו 1926 יאמ שדוחב הבוסולקל ונעגה

 ונייה דחי .הנליו תוביבסמ םג םידחאו -- הנבור ,לבוק ,ץינמרק ,הנבודמ

 .שיא המכו םירשע

 תופיפצב ,םוקמב םידוהיה םיבשותה דחאמ ורכשש ףירצב ורג ץוביקה ירבח

 ,ץירוק הרייעהמ םידוהי םירוחב המכ ודבע םש .הבצחמב ונדבע .םישק םיאנתבו

 הדובעה לע גשומ לכ היה אל ,םיצולחה ,ונל .םתסנרפל חיוורהל ידכ ,עוצקמ ילעב

 השענ לוכהו ןוכימ לכ היה אל .דואמ השק הדובע יהוזש וניאר ךא ,הבצחמב

 לכה -- ץצח יופינו ץצח ץופינ ,הניעטה ,ץוציפל תונכהה .תיביטימירפ הרוצב
 תומותרה תולגעב םילעמ ויה םשמ רמוחה תאו קמועב ויה תובצחמה .םיידי תדובעב

 ןוטלש ימיב ךרפ תדובעל ונודינש םיבר םהמ ,םילעופ 200"כ ודבע ךכ .םיסוסל

 ילעב ויהש םה הדובעה ינתונ .הניטנקה ךרד השענ םולשתה .היסורב "םיראצ,,ה

 .וניאר אלש טעמכ ףסכ .םתדובע תרומת ןוזמ יכרצימ םילעופל וקפיסו הניטנקה
 ."םייוגה,, םילעופה ומכ ,ימוג ילענ לוענל ונלחתהו וערקנו ולבתנ ונלש םיילענה

 רתוי ויה הנטיקורב םייחהו הדובעה .הנטיקורב הגולפ זא התיה הבוסולקל

 ויה אלו ,םינמוזמב םולשת ולביקו הרסנמב ודבע םש .הבוסולקבש הלאמ םיבוט

 הבוסולקב ונראשנ 1926 תנשב תועובשה גח ימיב .הדובעה ינתונב ,ונומכ ,םייולת

 אל פיצנירפב ונא ךא ,ונל רוזעל וצר ,םוקמה יבשות ,םידוהיה .לכוא ילב שממ

 יתמק ...םיבער ונאשכ ונרשו ונבשי םיימוי ךשמב .ץוחהמ הרזע לכ לבקל ונמכסה
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 .לוכאל םחל ונל ןיאש ,םש ץוביקה ירבחל יתרפיסו הנטיקורל לגרב יתכלהו זא

 .םירבחל לכוא יכרצימ יתינקו הבוסולקל יתרזחו ףסכ םוכס דימ יל ונתנ םה

 ונרזעו תונלבקל ונרבע ,הבצחמב הדובעל לגרתהל ונלחתה םימיה תצורמב

 ונילא סחיה .דחי ונלוכ הדובעה תא רומגל קיפסנש ידכ ,הדובעב והערל שיא

 ויה ,החונמה םוי אוה ,ןושאר םויב .דובכ לש סחי היה "םייוגה,, םילעופה דצמ

 םידוהיהו ,ינשה תא ןיכסב טוחשל ןכומ היה דחא לכו םירכתשמו םיתוש םה

 -יטסלפה,, ,ונחנא קרו ,םהיתבב ורגתסהו הצוחה תאצל זא ודחפ םוקמה יבשות

 תעגל וזיעה אל םהו דחפ אלל םירוכישה "םייוגה,, ןיב םיכלהתמ ונייה ,"םיצנ

 .הערל ונב

 ןונכיתה .הבוסולקב ץוביקל תיב תונבל "ץולחה,, זכרמ טילחה 1926 תנשב

 ,ותוא וצפיש ,ץע תורוק יונב תיב ונק הבוסולקב םייוגה דחאמ .זכרמה י"'ע השענ

 ונרבעו ותוא וכנח 1927 תישארבו וב ויה אלש םיקלח וב ופיסוהו רונת וב ונב

 רדח ,חבטמה היה וב :הבוסולקב .ץוביקל זכרמ זאמ שמיש הזה תיבה .וב רוגל

 ,(גג תיילע) "קאדר'צ,ה -- הלעמלו ,הנישל םירדחו םידגבה ןסחמ ,לכואה

 יתב וביבסמ ,השרוח דיל ,דדוב תיב הז היה .הנישל םוקמ אוה םג שמישש

 ,שדח תיבל תודוסי וחנוה ןכ .הבצחמל ליבש ליבוה וללה םיתבה ןיבו םירכונ

 וקצונ ויתודוסי קרו הנבינ אל אוהה תיבה ךא ,םוקמ תברקב ,חוורמו לודג

 .םש וראשנו

 עיגה הנטיקורלו ,הבוסולקל קשרמ עיגה ,םיגחל ךומס ,1926 ץייק ףוסב

 ףא ,ץינמרקמ ןירוק םג ףסונ ךכ רחא ."ץולחה,, רנימסמ םהינש ,רקטיבורבוד

 םהירוה יתבל הנטיקורו הבוסולק ירבח ועסנ םיגחה ינפל .רנימסה ידמולמ אוה

 רתוי רזח אל רקטיבורבוד ,בגא) ינאו קשרמ ,םיינש קר הבוסולקב ונראשנו

 יתייה אלש םימי ויה .(רתוי וילע ונעמש אלו ץראל הלע אל ףאו הרשכהל

 .,ודבל זא ראשנ קשרמו הביבסב יתבבותסהו םוקמב

 טולקל בוש ץוביקה לחה ,שדחה תיבה רמג רחאל ,1927 תנש תישארב

 ןיא :תאזכ התיה הלאשה .העובק הרשכה לע ןויערה שבגתהו למג זא .לודגלו

 ךישמהל איה ךרדהש ונטלחה ! ךישמהל דציכו תושעל םירבחה לע המו -- היילע

 ןיינע תא הלעה קשרמ .אובתש יתמיא ,היילעל דע -- דחי הרשכהב ץוביק ייחב

 לכב לבקתה ןויערהו -- "ץולחה,, לש םינוש םיסוניכב העובק הרשכהל רבעמה
 :ונישנא לכ תא םוקמב זכרלו ףוסאל זא ונטלחה הבוסולקב .הרשכהה יצוביק

 םהירוה יתבב ויהו היילעל ורשואש הלאו הבוסולקב םתעשב רבכ ויהש םיקיתווה

 ,םיפינסהמ םישדח םירבח אובל ולחה 1927 ץייקב .("הירפירפ , םשב וארקנ וללה)

 ורפתשה םיאנתה ."ריעצה-ץולחה,, יכינח םג םכותב ,ןילהוו לילגמ -- רקיעב

 -םיינש םא יכ (המוק לע המוק ,תואבטציא) "סעראנ,, לע אל רבכ ונשי ,תצקמב

 תורפתשהל םרג םיפינסהמ םישדח םירבח לש םאוב םצע .תחא הטימב םיינש

 .ץוביקב חורה בצמ

 ,ץראב ונתמגמ לע הסיסת הלחה הדבועל התיה העובקה הרשכההש רחאל

 םירבחה בור לש חורה-ךלה ."יח-לת,,בו "הירחש,ב םג היה ךכ .תכלל ןאל

 ורפיס ונילא ועיגהש ץוביקה יחילש .דחואמה ץוביקל ףרטצהל היה הבוסולקב

 .ונחורל ומאת םהירבדו -- ץראב םהייח לע
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 ואצמנ םש םגו -- היצילגל ףא עיגה ,םיברב עדונ הבוסולק לש המש

 םירבח ויה "הינודרוג,,בו "ריעצה-רמושה ,ב םג .לודג ץוביקל ףרטצהל ופאשש

 הצובק האב קצולמ .לוכל חותפו לודג ץוביק התויה לשב ,הבוסולקל וכשמנש

 ויה הקוחרהו הבורקה הביבסב "ץולחה,, יפינס לכ .תיאלקח הרשכהב הליחתהש

 יאצוי .תויעבה לכ ףא לע ,םיעובקה םייחה תרוצ לשב ,הבוסולקמ םיעפשומ

 הרשכההש ,םירחא םירדס ויהיש ושרד םה ,חוכיו וררוע הבוסולקב קוטסילאיב

 .לודג ץוביק לע הנטק הצובק ופידעה ףא םיאנתה לשבו ,תכשוממ הכ היהת אל

 םישנא לש םומיסקמ רישכהלו םיברל ךרד לולסל הרטמה התיה וניניע דגנל ,ונא

 .םיחונ-אל םיאנתב וליפא ,ץוביקלו ץראל

 :רקובב עידוהל רבח היה לוכי .םילוחה תלאשמ םידרטומ ונייה טעמב אל

 ויה וז הביסמ .םוי ותואב דבע אלו -- "הדובעל תאצל לוכי ינניאו הלוח ינא,,

 ורבסש ויה .םירבחה ןיב םיחוכיוול םרג רבדה .םיבר םימי ודבע אלש הלאכ ףא

 תידדהה הרזעהש רבדה דיעמ ףא םימייוסמ םירקמבו ,ךשמיהל לוכי הז ןיא ךכ יכ

 .לוכה ףא לע אלמ ןומא לש סחי דעב היה קשרמ .תתחופו תכלוה םירבחה ןיב

 .ידדה ןומאל דוסי ךכב האר קשרמ ךא ,תרקובמ-אל ךרד התיה וזש הארנ יל

 רבחש הרכהל ונעגהו םייביסנטניא ויה 1928 תנש לש ץייקב הבוסולקב םייחה

 ץוביקב ,ןאכ םתויהב דוע החפשמ םיקהלו םוקמב ןתחתהל םילוכי הרבחו

 .הרשכהה

 .(רוצ -- םויכ) יקסירוטר'צ הנויו ךיור הכלמ לש התיה הנושארה הנותחה

 יקסבולזוק רקיעב -- זכרמה ירבחמ המכ .ונלוכל הלודג הייווח התיה וז הנותח

 תאזה תוחתפתהה םע םימלש ויה אל ץראהמ םיחילש ןכו -- (ריפס סחנפ אוה)

 רבגו םייבויח םידה ויה "ץולחה,, יפינסב ,הז תמועל .םניבל וניניב םיחוכיו ויהו

 ןמיס לכ קפואב דוע ןיא רשאכ וליפא ,אקווד הבוסולקב הרשכהל אובל ץחלה

 הבוסולקש ןויערה הלע זאו -- לדגו ךלה ונרפסמ .ץראל היילעה תושדחתהל

 ותואב .הבוסולק תמגודכ ,הרשכה תודוקנ דוע ומיקיש םיניערג הכותמ איצות

 -אמו דורגשאמוט ,הציבורבמודב תוגולפ ודסונו הנטיקורב הגולפה השדחתנ ןמז

 טולקלו ונלש תרגסמה תא ביחרהל תורשפאה תא ונידיב ונתנ הלא תוגולפ .ץיבינ

 ונלביק םמוקמבו -- הבוסולקמ ונחלש םינושארה םיניערגה תא .םיפסונ םירבח

 .תורסנמב התיה תוגולפב הדובעה .םישדח םירבח הבוסולקל

 הכלמ לש םתב ,הל'הנח הדלונ רשאכ ולוכ ץוביקה תא הפיקה הלודג החמש

 םירזוע ונלוכו -- תקוניתב הלפיט םאה ,ריעצה גוזל תדחוימ הריד ונרכש .הנויו

 ןוחצנ ךכב האר קשרמו הבוסולקב תב הדלונש הזב ואגתה םירבחה לכ .הדידלע
 .העובקה הרשכהל לודג

 -ארה הצובקה התלע 1929 ראוני שדוחבו היילעה השדחתה 1928 תנש ףוסב

 .םיטקיפיטרס י"ע אל זא ולעש םג ויה ונירבח ןיבמ .ץראל הבוסולקמ הנוש

 ועיגהו ,תונוש תויונמדזה לוצינ ידידלע ,תוילאגיל-יתלב םיכרדב ולע שיא 30דכ
 םישדוח השראווב זא יתבכעתה ךכ םשל .הינמרגו הירטסוא ,היכ'צ ךרד הצרא
 .ץראל יתעגה 1929 לירפא שדוחב קרו רפסמ

 1975 רבמטפס ,הפיח
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 .הנטיקורב הרשכהל יתעגה 1925 תנשב : קיניל

 ירבח לכ ודבע הבש הרסנמב ,ןושארה יתדובע םוי ,הדובעל יתאצי יאוב תרחמל
 תחא .תורבח 3 םכותבו שיא 20 הנטיקורב ץוביקה הנמ לכה ךסב .הרשכהה
 םע תודבוע םימיה ראשבו ,רות יפל תופלחתמ ונייהו תלשבמ התיה ונתאמ

 ןכו םילוחב תלפטמ יתייה םגו חבטמב יתדבע ירות אובב .הרסנמב םירוחבה
 .םירבחה חוליג :תחא הנועבו תעב יתקסע וב םגש ,ףסונ עוצקמ יל יתשכר

 יאר אלל :רמולכ ,הרשכהב זא םילבוקמה םיאנתה יפל האלממ יתייה וז יתדובע

 ...חוליג ןובס אללו

 -- "סעראנ,, לע םינשי ונייה ,הדובע םוי לכ לע ונקבאנ ,םישק ויה םייחה יאנת

 ונבצמ היה יללכ ןפואב ךא ,תורוחבה ןיבל םירוחבה ןיב הציחמכ שמיש ןידסו

 ."םאה,  ,הבוסולקב רשאמ רתוי בוט ילכלכה

 ,ונרש ;הצובקב הרוש םייח-תחמש התיה -- םוי"םוי םירופאה םייחה ףא לע
 לכ תא האלימ ,הקספנ היילעהש הדבועה תורמל ,ץראל תולעל הווקתהו ,ונדקר

 ונלביק לוכהו ,ונלקתנ םהבש םיישקה לכל יוציפ השמיש היילעל הפיאשה .ונתושי

 ..הבהאב ,תולקב

 ,הבוסולקל ונתאמ םירבח המכ ורבע הנטיקורב הדובעה התחפ רשאכ
 30-כ זא ואצמנ הבוסולקב .1926 תנש תישארב היה רבדה .ינא ףא םכותבו

 דימת הכושח הריד ,םוקמה בשות ,םידוהיה דחאמ ונרכשש הוורואב ונרג .שיא
 סעראנ,, לע םינשי ויה םירוחבה .הסינכו האיציל תלד קר ,ןולח ףא הב היה אלש

 םיכורא תונחלוש ויה עצמאבו ,הינש הניפב "סעראנ,, לע תורוחבה ,תחא הניפב
 ותואב תדחוימ הניפב .הליכאל םוקמ ושמיש הלאו םידדצה ינשמ םילספס םדילו

 .הרידה לש הללח תא אלממ ןשעהו תורנ רואל םילשבמ ויהו חבטמה אצמנ ףירצ

 םע תוחלצה תא ונל הריזחמ "תבכר,, התיה תחא אלו לושיבל תויחמומ ונייה אל

 .םירבחה רובע ונלשיבש לכואה

 ידכ ,ותוא ונצפיש ונאו םוקמב םירכיאה דחאמ תיב שכרנ 1926 תנש ףוסב

 ,חיט אלל ,ץע תורוק יונב היה שכרנש תיבה .וב רוגלו הוורואה ןמ תאצל

 רתוי הרוצ תיבל תוושל ידכ םג ,ןבל ריינ לש תונוילגב תוריקה תא וניסיכו

 .ץוחבמ תורוקה לש םיקדסה ןיב חורה תרידח עונמל ידכ םגו םינפבמ המיענ

 תוריד ונרכש םירבחה רפסמ לודיג םע ךא ,"ץוביק, םשב ארקנ שדחה תיבה

 םידחוימ םירדח ינש ."'םידבוע תנוכש ,ו "הנטק הצובק,, ,"בשומ,, וארקנש ,תופסונ

 .(ינא יתחפשמ) ןייבשיפו יקסירוטר'צ : הבוסולקב ומקש תוחפשמל ורסמנ

 יתשמתשהו יל ויה אל םיטומפ .תבש-ליל לכב תורנ הקילדמ יתייה ונרדחב
 ויה "הרבח,,ה .םינבל יבג לע תורנה תא יתמשש וא ,המדא"יחופתב םהל ףילחתכ

 יתגפסש וז תרוסמב יתכשמה ינא ךא ,תיתדה יתוקידא לע םיגלגלמ תחא אל

 .םינשה לכ הבוסולקב יתחפשמ רדחב םיקלוד ויה תבש לש תורנ :ירוה-תיבב

 היה הארנ אוה .הבוסולקל קשרמ לש ואובל ןושארה ברעה תא ינא תרכוז

 םדא ונינפל וניאר -- רוביצב ורבד עימשמו םק היהשכ ךא ,ןשייבו עונצ רענכ

 העיגהש ונשגרה אלו הלילה רבע יכ דע ,ענכשמו ביהלמ רוביד חוכ לעב, רגובמ

 םג .הבצחמב הדובעל םקש ןושארה היה אוה ...רקוב תונפל עברא תעש רבכ

 תונורק דיל ונדבע ,רופכ ימיב ,ףרוחב .בר היה וצרימו םירוצעמ עדי אל הדובעב
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 הרקה הדלפה לא קשרמ לש תועבצאה רוע קבדנ םעפו ,םינבא תסמעהב הדלפ

 ."לופיטל ,םילוח תפוקל דימ ךל,, : יתרמאו וילא יתשגינ .וידימ לזנ בר םדו חרקכ
 םיטוטרמסב וידי תא יתשבח ."יתוא ףילחיש ימ ןיאו ,םולכ אל הז,, :התיה ותבושת
 לפנו הלח םירבחהמ והשימ םא ,םלוא ,רבד הרק אל וליאכ דובעל ךישמה אוהו

 וניאר ונלוכ .הלוחל ותוריסמלו קשרמ לש ותגאדל לובג היה אל -- בכשמל
 .גיהנמו רבח וב

 ירעש שדחמ וחתפנ רשאכו הבוסולקב הרשכהב יתישע םינש עבראל בורק

 הצרא התלעש הנושארה הגולפב יתייה ,תישימחה היילעה תישאר םע ,ץראה

 .1929 תנש תישארב הבוסולקמ

 1975 רבוטקוא ,תניע

 -- !המ םוש לע ."אבא,, יל וארק הבוסולקב :טחוש הירא

 םכותבו ,םישנא 7 הבוסולקל ,יתדלומ ריע ,ץינמרקמ ואצי 1926 יאמ שדוחב

 ואבו ומדקש םיטעמה םע דחיבו ,דחא ףא םיקיתווהמ ראשנ אל הבוסולקב .ינא

 ,שדחמ לכה ונלחתה -- 'וכו גורטסואמ ,הנבודמ -- ונינפל

 (שקדתונטה) "סעלאטסאפ,, םילעונ "םייוגה,,ש יתיארו הבצחמב הדובעל ונאצי
 תובוטה ןהו ,"םיילענ, םהמ םישועו ימוג ילגלג םיכתוח םהבש "םימדקתמה,,ו

 ונלש םירבחל הלאכ ימוג ילענ ןיכהל ינא םג יתלחתה .הבצחמב הדובעל רתויב

 ילענ וכפה ךליאו אוהה ןמזחמ ."ץוביקה לש אבא, :יל וארק זאמו ץוביקב

 ףאו הדובעב ,הבוסולקב םיצולחה ילענ תויהל ,םתנקתהב יתלחתה ינאש ,ימוגה

 ."םיאבוסולקה, לש םיינוציחה רכיהה ינמיסמ היה הזו ,הירחאל

 ,וירבדל ,יצחו 17 ןב ,קי'צרוחב הבוסולקל אב םידחא םישדוח רובעכ

 זכרמב היה הרהמ דע .קשרמ היה הז :םינבר עזגמ ,ופוגב קזח ,"רעציווש,

 רוחב המלו ,"םזיקשרמ,, דגנ ,רדס רסוח דגנ ,ודגנ תויציזופוא םג ויה .םיניינעה

 בורה ךא ,המודכו הדובעל תאצל אלו םישדוח ךשמב הבוסולקב תבשל לוכי

 .קשרמב ךמת תאז לכב

 עוסנלו היילעל םירושיא לבקל םירבחה וצר 1926 תוכוסה גח תארקל

 בתכמ יתלביקו ץראל היילעה הקספנ םייתניב .ינא םג יתייה םיאצויה ןיב .םהיתבל

 ךא -- הבוסולקל בושל "הירבח,,ה תא ררועל ונלחתה .רוזחל ונילעש הבוסולקמ

 .ונל ונעג םיטעמ קר

 תנשל ףרוחה תפוקת הלחה .שיא 15 לכה-ךסב ונינמ הבוסולקל ונרזח רשאכ

 תומכב המדא-יחופת תונקל עיצה והשימ .לכוא היה אלו הדובע התיה אל ,6

 היה הז ךא ,ובקרנ םהמ םיבר ,םיאופק ויה המדאה"יחופת .ונישע ןכו הלודג

 ,םיטעמ הכ ונייה רשאכ ,1926 ףרוחב ,ןמזה ותואבו ,ףרוחה תומי לכ ונלכאמ
 םא יכ ,םתס הרשכה ץוביק אל היהנש ךכ לע רבדל ונלחתה םירומח הכ םיאנתבו

 זא דע .םילבוקמה םיגשומב הלודג הכפהמ התיה וז .היילעל דע ,עובק ץוביק

 זאמ .היילעל תוכחלו התיבה עוסנלו הרשכה תפוקת רובעל קר ךירצש ובשח

 .העובק הרשכה לש הטישה העבקנ

 הנח הנעט ץראל ונעיגהב .יתילע 1929 תנשבו הבוסולקב יתייה םינש שולש
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 -ולקה ,ונילע םא יכ ,(רב-יבשע שכנל) "ךַאלזערג ןסייר,, הנה ונאב אלש ןמרג

 ןאכו ,למנל םיבורק תויהל ידכ ,רוגיל ונסנכנ .הפיחב למנה תא תונבל ,םיאבוס

 .רוגידהפיח תגולפ איה ,הבוסולק יאצוי ,םישנא 10 לש הגולפ המקוה

 1975 רבמטפס ,רוגי

 יתדמלו 1904 תנשב ,ןילהוו ,קצול ריעב יתדלונ : (יקפירוטר'צ) רוצ הנוי
 ינבמ םיברכ .אוהה ןמזב תד-ירמוש םידוהי יתבב גוהנכ ,"הבישי,בו "רדח,ב

 'ץולחה,ל ףרטצהל יתטלחהש דע ,םייאידיא םילוטליטל ינא םג ןותנ יתייה ירוד

 םכותב ,שיא 20 תב תוריעצו םיריעצ תצובק זא הדכלתה דחי יתא .י"אל תולעלו

 הרשכה תווח םיקהל ונטלחהו -- דועו ןייטשלימ המויס ,ןימוז השמ ,רקוצ הינוס

 םיקהל ונל השרה אוהו ריעה דיל תועקרק ויה קצולב "םעטמ בר,,ל .תיאלקח

 םיסוס ויה דחאה הקלחבש ,הוורוא המקוה חטשב .ונלש הרשכהה תדוקנ תא םש

 .םירוגמל ,ונתושרל ודמעוהש םירדח ואצמנ ינשה הקלחבו

 יתצלאנו ,ינלופה אבצל תובצייתהל ליגה אוה ,הנש 21 יל ואלמ םייתניב

 .ינלופה אבצב תורשל תכללו הרשכהה תא תאצל

 תיראש תא יתפסאו קצולל יתרזח ,אבצב יתורש יתמייס רשאכ ,1927 תנשב

 .היילעה הקספנ יכ ,י"'אל תולעל וקיפסה אלש ,םישנא 6 לכה-ךסב ,הצובקה

 היתבל ,'ץולחה,, לש תילילגה הצעומל יתעסנו רחא םוקמב הרשכהל תאצל וניצר
 אוהש תובהלתהב ןעוטו דמוע רוחב םש יתאצמ הצעומה תרידל יאובב .הקסרדנב

 זא .םיפסונ םירבח דימ םישורדו םוקמב םיטעומ וראשנ יכו הבוסולקמ אב

 .הבוסולקל דימ םיאב ונאש ונטלחה

 ,תורענו םירענ תצובק םש ונאצמ .הבוסולקל ונאב 1927 סראמ שדוחב

 דיל ,הבצחמב דובעל ונאצי .םהיניב םירגובה ונייה -- םיאקצולה -- ונחנאו

 -- תמדוקה הרשכהה ימימ הדובעל רבעב םיליגר ונייה יכ םאו ,"הקליבורד,,ה

 תויהל ונדמל ,הבצחמב ,הפ ךא ,ידמל השקו ונליבשב השדח ןאכ הדובעה התיה
 לכ תא ונירחא "םיכשומ,, ונייהו תונורקב ןבא תניעטב םג ונדבע .שממ םילעופל

 םירשונ ףא ויה תחא אל .הניעטל תונורק "סופתל,, רקובה תמכשהב םיריעצה

 םיתעל ,תונורקה לכב הדובעה תא ונרמגו ונראשנ ,םירגובה ,ונחנא ךא ,הדובעהמ

 ,רתוי תוסינכמ ,תויעוצקמ תודובעל םג ונרדח .הלילב תרחואמ העש דע ףא
 םייחה יאנת .דבלב "םייוג, ןהב ודבע הכ דעש תועוצקמ ,תותיסל -- רקיעבו

 דומיל ןעמל תושעל יתלחתה ...םיפאוש ,םיאירב ,םיריעצ ונייה ךא ,םישק ויה

 םיכסה אל קשרמ .תויללכה תופיסאב תירבעל רובעל יתעצהו תירבעה הפשה

 ינא .ץראל םאובב הפשה תא ודמליו ,םירבחל השק היהי הזש ןעטו יתעדל

 .תירבעה הפשה תא ושבכי ןכ השקה הדובעה תא םירבחה ושבכש םשכ :יתנעט

 הגיגחב דחי ונמע תויהל ואבו הבוסולקב הגיגח הכרענ 1927 יאמב 1יב

 ,ךיור הכלמ םג התיה םשמ םיאבה ןיב .הנטיקורב הבוסולק תגולפ ירבח םג

 . דיתעל יתייער
 םשמ ורבע םירבחהו ,הדובע רסוחמ ,הנטיקורב הגולפה הלסוח המ-ןמז רובעכ

 ונתעדבו גוז ונאש קשרמל וניליג םעפ .דחי ,ינאו הכלמ ,ונייה זאמ .הבוסולקל
 הנותחה תא ךורעג,, :רמאו ונילא הנפו קשרמ תאז עמש .ץראל אובנשכ ןתחתהל
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 ,לוכל הרושבה ןאכמ אצתו ,העונתה לכל למסל היהנו ,הבוסולקב ,ןאכ םכלש

 תייעב םג רותפל חוכה הב שי העובקה הרשכהה יכו ץוביקב החפשמ המקוה יכ

 ."םידלי לודיגו תוחפשמ
 לכ .ץוביקה לש שדחה תיבב ,1927 תוכוסה גח ימיב הכרענ ונלש הנותחה

 היה קשרמו -- ונמע וחמש םלוכ ,הנותחל שורדה תא וניכהו וחרט םירבחה

 לכ תא תרתופה ,העובק םייח תרוצ אוה ןאכ ץוביקה ,הנה :םלוכמ רשואמה

 תחמשל .הנח ,ונתב הדלונ 1928 ינוי שדוחבו -- דחוימ רדח ונל ןתינ .תויעבה

 םירזוע םירבחהו תורבחה לכו ,תלפטמה התיה ,םאה ,הכלמ .לובג היה אל ץוביקה

 הבוהא התיה ,הבוסולקב הדלונש הדיחיה תבה ,הל'הנח .רבד רסחי לבל ,הדי-לע

 .ץוביקה ירבח לכ לע

 םויכו ,םישדוח 9 תב זא ,הנח ונתבו ונא ,הצרא ונילע 1929 ינוי שדוחב

 ,ץראב דלונש ,לאוי וננב .ויזה רשג ץוביקב הרבח ,םידלי 4-ל אמא המצע איה

 בורקב אשנית הנח לש הרוכבה התב .םידלי 3 ולו םיינחמ ץוביקב רבח תעכ אוה

 הלחמ רחאל הנשה הרטפנ הכלמ ;ונתחמשב ונמע תויהל התכז אל הכלמ ךא שיאל

 הרוסמהו הבוטה םאהו ,הנמאנה הצולחה תומד ,התומד התורח ונלוכ ןורכזבו ,השק

 ...הבוסולקב הדלונש הדיחיהו הנושארה תבל

 1975 רבמבונ ,ויזה-רשג

 האצמנש ,קצולל הסידואמ ירוה םע יתעגה 1923 תנשב : (ןימוז) * רימז חשמ
 םיריעצ תצובק יתיארו בוחרב יתרבע םימיה דחאב .םינלופה ןוטלש תחת זא

 ויה "םייוג,ש הדובע ,םיצע תביטחב םידבוע םהשכ ,תויסנמיג ידימלת ,םידוהי

 דימ .םיצולח םה הלאש יל ובישהו -- "? הז המ,, ןוהמתב יתלאש .הב םישוע

 יתתנו ,םיצע תביטחב הדובעל םירבחה לכ םע יתאציו ''ץולחה,,ל ינא םג יתפרטצה
 םע ונרשקתה .תיאלקח הרשכהל דימ רובעל וטילחהש ,םירבח תצובקל ידי תא

 ונרבע .עקרק םנוד 10-כ ונלביק ונממו ,תיאלקח הווח לעב ,םוקמב ידוהי שיא
 ונתמגמ .ונתדובעמ ונמייקתהו -- תוקרי עורזלו שורחל ונלחתהו הוורואב םש רוגל

 הרשכהה ישנאכ ונתוא וריכה ריעב .הנטק הצובקל ףרטצהלו ץראל תולעל התיה

 .תיצולחה

 ולע ונירבחמ םידחא .הדירי הלחה ףאו ץראל היילעה הקספנ 1926 תנש ףוסב

 אצמנ יקסירוטר'צ הנוי ,םתיבל ורזחו ורשנג םירחא םירבח ,ודריש ויה םהמ םג ךא

 רעד, -- םש יל אצי ידיחי יתויהב .ידבל הווחב יתראשנו -- ינלופה אבצב

 רשאכ .ילא ורכנתהו יב ושייבתה ירוה .(ףרוטמה ץולחה) "ץולח רענעגושמ

 ,בוחרה לש ינשה רבעל םינופ ויה -- ילוממ ואב ירוהו בוחרב הלגעב עסונ יתייה

 .יתכשמהו יתשקעתה לוכה תורמל .ינושגפי אלש ידכ

 לכ רוכמל זא ונטלחה .םיסוסה תא ובנגו הווחל םיבנג וצרפ תולילה דחאב

 התיבה רוזחל יתיצר אל ."ץולחה ןרק,,ל ונרסמ ףסכה תאו -- הווחב ראשנש המ

 היהש ,"הרות-דומלת,,ה תיב יל שמיש הלילב הניל םוקמכ .ןינבב דובעל יתכלהו

 .ונריעב

 .1977 לירפאב 9-ב רטפנ *
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 לש ןיערג ונריעב שי דועש העמש איה .קצולב רקבל תויח המוח האב םעפ

 ,הבוסולק ץוביק לע ונל הרפיס איה .ונתא השגפנו ץראל תולעל םיפאושה םיצולח 6

 ,עובק ץוביק הזש השיגדהו ,י"אב םישיבכו הביצח תודובעל םישנא רישכמה
 .י"אל תולעל תורשפא היהתש דע םידבועו םיאצמנ ובו תיתנוע הרשכה אלו

 אוה הבוסולק ץוביק םא םיסוסיה ונל ויהו הנטק הצובקב הלגד ונלש הרובחה
 םישנא םיאצמנ הבוסולקבש המוחמ ונעמשש רחאל ךא ,ונל םיאתמה םוקמה

 -דוחל הבוסולקל הרזעל תאצל ונטלחה םישנא לש תפסות דימ השורדו םיטעמ
 .םידחא םיש

 םיעמוש ונייה םוקמב םירבחה יפמ ךא ,םיינמזכ 1927 תנשב הבוסולקל ונאב
 םייתניב .ץראל הלענש דע היחנ הפ -- עובק ץוביק הפ ,ונלש תיבה והז :םוי םוי
 ורזחיש -- הבוסולקב םדוק ויהש םירבחל אורקל זא וטילחה .ללכ היילע התיה אל
 וז ךרד יתלביק אל ינא .היילעל דע םוקמב ראשיהלו (דימ רזח ףא םהמ קלח)
 .ישפנב הרומת הללוחתה יריעב זא יתישעש םיטעמה םימיב .קצולל ,התיבה יתרזחו

 ךרדה איה םה םכרדו ,ינא אלו םיקדוצ ,םש ,םהש הרכהה יב הרבג העשל העשמ
 .הבוסולקל יתרזח םימי השולש רובעכ .הנוכנה

 דוע ימצע ינא ךא ,רבד הרק אל וליאכ ,הפי יתוא ולביק ץוביקב םירבחה
 .הרירב רסוחמ ןאכ אצמנ ינאש השגרהה יב הטלש

 התיבה רצק שפוחל םעפ יתעסנ .היהש השעמ ללגב ,ירמגל התגתשה יתשגרה
 תויונחה תחאב ץוביקה לש בוח םלשל ףסכ םוכס יל רסמ קשרמו יטרפ ןינעב
 ילש םיסיכב קדוב ינא עתפלו ריעל ךרדב תבכרה יספ תא םש יתרבע .ינראסב
 הבוסולקל דימ יתרזח -- קצולל עוסנלו ךישמהל םוקמב .ונניא ףסכהש האורו
 ריזחאו ירוהמ ףסכ חקאו התיבה עסא יכו ,יל הרקש הרקמה לע קשרמל יתרפיסו
 חקת לא ,הככ רבדת לא,, :רמאו הזגורב יב ןנובתה קשרמ .הדיבאה תא ץוביקל
 ."וגלש איה הדיבאהו ךלש תיבה ןאכ ; םירוההמ ףסכ

 תדרל יתטלחה יגראסל יתעגהשכו ,ירוה תיבל ,קצולל יתאצי בוש םויב וב
 ןיב ףסכה תליבח תחנומ הנהו -- רקובב יתרבע ובש םוקמב םעפ דוע רובעלו
 םוקמב זא ויה יכ ףאו ,דאמ חמש קשרמ .הבוסולקל יתרזח בוש .תבכרה יספ
 ץוביק הז המ שיגרהל יתלחתה זא .הרקש המ לע שיאל רפיס אל םירבח 80זכ
 ...יתיב - ןאכ :קפס לש לצ אלל יתעדיו ,עובק

 1975 רבמטפס ,רוגי

 תורוחב תצובק דוע םע יתאצי 1927 יאמב 1דב :(ץיבלריצ) ןיטפול האל
 ץוביקה תיבב ונינפ תא הלביקש הנושארה .הבוסולקל יכרדב הביבסהמו ץינמרקמ
 יבבלה הסחיב שדחה םוקמב ונתוא הדדועש איהו -- ל"ז קוטסיל הטיא התיה
 תורבח 4 ,תורבחל םידעוימה םירדחה דחאב הניש םוקמ ונל ונתנ .תושדחה ,ונילא
 ,לכואה רדחב תונחלושה לע וא ,הפצרה יבג לע ונשי םירוחבה .תחא הטימב
 .הלילב הניש םוקמל ךפהש

 יתויהב דוע דובעל יתייה הליגר יכ דחוימב ילע דיבכה אל הדובעל רבעמה
 ,ינאו הבצחמב הדובעל ונאצי .יליבשב שדח היה הדובעה ביט ךא ,ירוה תיבב
 .תוגורקב תוקנולא יבג לע ץצח תניעטב דחי םירוחבה םע ונדבע רקוצ הינוסו קיניל
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 דובעל ונמכסה אלו ,דבלב םירוחב הב וקסעש ,רתויב השקה הדובעה התיה וז

 התצר איה :רקוצ הינוס התואנקב הטלב דוחייב .רתוי תולק ,תורחא תודובעב
 ךותב דובעל הכלה הניעטב הדובע התיה אלשכו ,תונורק תניעטב קר דובעל

 תאצוהב ,הרסנמב הליל תדובעל ,תורוחבה ,ונתוא ורדיס םיתעל .הטמל ,הבצחמה

 .תויעב לכ אלל ,יתורבח ראש םע הב יתדמעש ,הלק אל הדובע וז םג ,תרוסנ

 לכואל לגתסהל יתלוכי אל .הבוסולקב לכואל רבעמה ילע היה רתוי השק

 ןווגמ ןוזמ היה הבש ,הנטיקורב הגולפל ינוריבעה ךכ ללגבו -- לבוקמה ינוגדחה

 לע יכ ,הבוסולקל יתרזח םידחא םימי רחאל ךא ,הנטיקורל יתאב .רתוי ןידעו

 .םשל קר יתכשמנ לוכה ףא

 ידמל השק הדובעה התיה הפ םג .חבטמב הדובעל יתוא םירדסמ ויה םימעפל

 ינש קר וראשנ תיבבו ץוח-תדובעב ויה םישנאה לכ .דבל תדבוע יתראשנ םעפו

 יתיגפ הבצחמב םידבועה םירבחל לכוא ןיכהל יתרהמש ןוויכמ .םילוח םירוחב

 .חמדא יחופת ףוליקב יל רוזעל םה םילוכי םא יתלאשו םילוחה םירוחבה ינש לא

 חתפ תאז הארשכו תיבל קשרמ סנכנ עתפל הנהו .יתרזעל ואבו ומיכסה םה

 ."! ? הדובעל ומוקיש םילוח םירבחל תונפל הזיעמ תא ךיא,, :ילע הקעצב

 .תישימחה היילעה הלחהו םיטקיפיטרס ולבקתנש דע םוקמב יתישע םייתנשכ

 ירבח לש הנושארה הגולפב ,1929 תנשב יתילעו ינא ףא היילעל יתרשוא זא

 .הבוסולק

 1975 ,השולשה-תעבג

 לש הרייע התיה ,ןילהווב רשא יתדלומ תרייע ,בונובלודז :םיור ןימינב

 למע ייח ,תיממע הביבס .הכאלממו ריעז רחסממ קחודב םימייקתמה םידוהי

 תחפשמב יתלדג .םוקמב םידוהיה הליהקה לש תונוכתה ויה הלא -- תינויצ הריוואו

 ."תוברת, לש ירבע רפס-תיבל יתרבע ךכ רחאו "רדח,,ב יתדמל ,םילעופ
 םכותבו םירבח 15 זא ואצמנ םוקמב .הבוסולקל יתאב 1927 תנש תישארב

 ישנא .ןמרג הנחו קיניל ,(יתייער -- דיתעל) ל"ז קוטסיל הטיא :תורבח 3

 םינשי ויה םירוחבהו (וניינבב דמע שדחה תיבה) הרוכש הרידב םירג ויה ץוביקה
 ןושיל רשפא-יא -- רומאל ,"ןעוועטנאק,, :היה ללכהו -- תופיפצב ,הפצרה לע

 לוכה ויה ינשה ודיצ לע בבותסהל והשימ הצר םאו ,דצה לע קר םא יכ בגה לע

 םג יכ םא ,השק םשור ילע השע הזה רבדה ..םה םג םיבבותסמו םיררועתמ
 .קנופמ יתייה אל ירוה תיבב

 לע תולודג םינבא תסמעהל יתרדוס .הבצחמב הדובעל יתאצי יאוב תרחמל
 ,הלעמל הבצחמה יקמעממ ןבאה תא םיריבעמ ויה ךכו -- םיסוסל תומותר תולגע

 הליחתב .השק התיה הדובעה .תונורקב הניעטלו תונוש תורוצב דוביעל ,''שרגמ,,ל

 .יתראשנו -- יתרבגתה ךא ,הבצחמה קמועו םיצוציפה לשב דחפ ילע לפנ ףא
 .םיבוטה םילעופה דחאכ לבוקמ יתייה םיאבה םימיבו -- הגש 19 ןב זא יתייה

 -חמב תדבוע התיה הטיא .תורבחהו םירבחה ,הבצחמב זא ודבע םישנאה לכ

 םירחוס לש תיבמ ,הנבודמ ,1926 תנשב הבוסולקל האב איה .תימונוקא םגו הבצ

 ,םירבחה יכרצל תגאוד ,רתויב תובוטה תולעופה תחא התיה הבוסולקב .םיריעז

66 



 ידכ בר תחוכ היה ץוחנ .ונתושרל היהש לדה שובלה ןוקיתלו ןוזמ תגשהל השוע

 התיה הטיא ךא ,ובזעש ויהו ,הבוסולקב זא םירומחה םיאנתב דמעמ קיזחהל

 .לוכה ףא לע ,םוקמב וראשנש תוטעמה תונושארה ןיב

 .תוטימב ןושיל ונלחתה זאמו םשל ונרבע שדחה תיבה תמקה המלשוה רשאכ

 לדג ןכ ירחא .הקסרדנב היתבו יקסניגארב "ץולחה,, זכרממ ועיגה תיבה תכוגחל

 .תופסונ תוריד וגרכשו הבוסולקב םירבחה רפסמ

 ונלצא רקבמ היהש חילשהו ,ןמזל ןמזמ ונלצא םירקבמ ויה ץראה יחילש

 גנילזיצ .םירבחה לכ לע לבוקמ היה אוה .גנילזיצ היה רתוי תופוכת םיתעל

 ,הבצחמב הדובעל ונמע אצוי ףאו ,םילשוריב בצוחכ ותדובע לע ונל רפסמ היה

 קשמ לע רפיס םיברעה דחאב .ןבאה תודובעב ורשוכו וחוכ ונינפל םיגדמו

 .םירבחה םע רשו בשי ,הבוסולקב ונתיא השע 1927 חספ לש "רדס,,ב .דורח-ןיע
 םתואב ונמע ההוש היה חילש דוע .ונחור תא דדוע אוהו היילע התיה אל

 הצרמ היה יכ "יניס, ול ונארק .דורח-ןיעמ ,ןמדירפ ןרהא אוה -- םימיה

 .ןיס לע וגינפל

 ויה אל םיאמידקא ,"ךמע,, ינב םבור ,'ץולחה,, ירבח ויה הבוסולק ינושאר

 ועדי אל הלאו הלא .תיסור היסנמיג ירגוב םידחא ויה ץינמרקמ קרו ,וניניב זא

 יעדוי "תוברת, רפס יתב יכינח הבוסולקל עיגהל ולחה ךכ-רחא קר .תירבע
 .רתוי הבחר הלכשה ילעבו תירבע

 הדובע אללו ץראל היילע אלל ,םיטעמ ונייהשכ םג .קשרמ דמע ונייח זכרמב

 אוה .םיבר םיצולח ובו לודג ץוביק םוקי הפש הנומא ונב חיפה אוה -- םוקמב

 ,ונא וניניעב .הדובעמ קמחתמ אוהש הלוח רבחב ודשחי אלש דיפקמ היה

 ואב הנהו .לוכל אמגוד שמשמה הרומה ,ימנידה חוכה קשרמ היה ,םירגובה

 ןיא .ותוא ךירעהל ועדי םלוכ ךא ,םירבד המכב וילע קולחל וליחתהו ,םיריעצ

 היה ובש הנומאהו ץרמה חוכב ךא ,הדובעב םייפכ תנובת וב התיהש רמול

 ץוביקה תאו הצרעהב ריכזמ היה ןיקנבט לש ומש תא .דבועו ךישממו רבגתמ

 דוע היה אוה ןושיל ובכש רבכ םירבחה לכש העש .רקיעכ ,םייח ךרדכ האר

 ,"רבד,  ןותע ודיבו תרחואמ העשב הנישה רדחל אבו ,םינוש םיגיינעב דורט

 התורח ינורכזב ."יבר,,ל ביבסמ םידיסחכ ,וביבס םיבשויו םיררועתמ םישנאהו

 : הבוסולקל יאובל ךומס ,םינושארה תולילב יניע ינפל יתיארש הנומתה םויה דע

 ,"רבד,מ םירמאמ תובהלתהב קשרמ ארוק רנה רואלו ,רדחה תניפב קלוד רנ

 םירבחהו ,םוגרת דחאו ארקמ דחא ,ןוסנילייב השמו ןוסלנצכ לרב ירמאמ רקיעב

 העש דע ךכו -- הלימ ריסחהל אלו םירבדה תא עומשל וביבס םיפפוטצמ --
 .ונלוכ תא םידקמ קשרמו הדובעל םימק ונייה ,רקובב ,תרחמל ...הלילב תרחואמ

 בצייתהל יתעש העיגה שממ הנש התואב .היילעל יתרשוא 1929 תנשב

 איהה הנשב טסוגוא שדוחב .ץראל תולעל ידכ יתקרעו -- ינלופה אבצב תורשל
 םיצולח תצובק ,ונתוא ושיבלה השראווב .םיפוצ לש ימואלניב סנכ היכ'צב ךרענ

 .םיפוצ לש תודועת ונידיב ונתנ ףא "ץולחה,, זכרמבו ,םיפוצ ידגבב ,הבוסולקמ

 ונחנא ךא .ןילופל רוזחלו -- רפסמ םימי קר הזה סנכב תויהל ונייה םיאשר

 -- היכ'צב "ץולחה,, זכרמ חוכ-אב םע ונשגפנ םשו גארפל ונעגה .האלה וגכשמה

 תועובש 6 ונבשי םשו הירטסואל וגתוא וחירבה היכ'צמ ,(ליחי) ןמפוה םייח 'חה
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 ,ינפל התלע הטיא .ט"פרת תוערואמ ימיב הצרא יתעגה .םיטקיפיטרסל וניכיחו

 -תעבגל ונרבע םשמו רוגיב המ-ןמז ונישעו ונשגפנ ץראב ןאכו ,1929 ראוניב
 .השולשה

 1975 רבמטפס ,תניע

 .תיבה תכוגחל הגיגח ץוביקב הכרענ ובש ברעב הבוסולקל יתאב :רנרל בוד

 .תילילגה הצעומהמו "ץולחה,, זכרממ םיחרוא םג הגיגחל ואב .ודקרו ורש םירבחה
 .הלודג התיה החמשה

 :םירבחה םייח םהבש םיאנתה םה המ יתיארו יביבסמ יתננובתה תרחמל

 -- הזכ בצמב םלקאתהל לכוא ךיא ...לכואה ,שובלה ,השקה הדובעה ,תופיפצה
 ..1 רעג ינדוע ינאו

 תולאש .דואמ השק התיה יתשגרה .בכשמל יתלפנו יתילח לזמה עורל

 ליגב הרשכהל יתאיציל התודגנתהב ימא הקדצ אל םאה :יבלב ומסריכ םיטבלו

 דעצה לע יתרעטצהש םיעגר ויה ...!ידמ זיזפ יתייה תמאב ילוא ?ריעצ הכ

 ינאש יתעדוהש רחאל רבדה ראותי דציכ ,ךדיאמ .חורבלו םוקל יתרמאו יתישעש

 ירבח ןיב ינפ תוארהל לכוא ךיא ? םיאנתה לכב תולעל ןנוכתמו הרשכהל אצוי

 ..קירעכ םלוכ יניעב לבקתמ יתייה ןה + םללכב יריע-ינב ןיבו העונתב

 ...!המ יהיו ראשיהל יתטלחה

 רתוי םיחונ םיאנתה ויה םנמא ןאכ .הנטיקורב הגולפל יתחלשנ הבוסולקמ
 חיגשמה .הלחתהב םיגפ החלצהה יל הריאה אל הפ םג ךא ,הבוסולקב רשאמ

 םילעופה לע ודי דיבכמה חושק שיא ,ימשיטנא "יוג,, היה וגלש הדובעה םוקמב

 ינאש יתשח בוש .ריעצה ,ילע דחוימב םש אוה הערה וניעש יל המדנו ,םיימויה

 ...םויל םוימ ורבג התיבה םיעוגעגה .ישפנ התכב תולילב .טטומתהל ליחתמ

 תמושתב יגוכיז םה .םיקיתווה ץוביקה ירבח יגודדועו ינימיל ודמע הז יבצמב

 ,םכותבש ריעצה יתייהש םושמ אקווד יתשגרה רופישל ושעו דחוימ סחיבו בל
 ..יתכשמהו -- דמעמ יתקזחה םהל תודוה

 1976 ראורבפ ,הרדח

 שדוחב יתאצי ןילופב "ץולחה,, זכרמ תארוה יפל : (הלדחנוו) ןובנ המלש

 יתחמיש .הבוסולק ץוביקב הרשכהל ,היסלופב ,'ץשידורוה יתרייעמ 1926 יאמ

 דובעל דחיבו ,םיצולח דוע םע רבחתהל תורשפאה יל הנתינש לע הבר התיה
 .ץראה ייחל ונמצע תא רישכהלו

 יתלחתה הנחתב יתדרי רשאכ .הבוסולקל יתעגה תובורמ העיסנ תועש ירחא

 םוקמ לכבו ,תוציבו תורעי וביבסמש ,ןטק רפכ ינפל יתיארו יביבס לכתסהל

 שגיג הזה רזומה ףונב ןנובתמו דמוע ינא דוע .ץובו םימ לש תוילולש רפכב

 ידכ דחוימב תבכרה תגחתל אב אוה .ץוביקה רבחכ ומצע תא גיצהו רוחב ילא

 ץוביקהש יל רפיס ץוביקל ךרדב .הרשכהל םיאבה םירבחה לש םהינפ תא לבקל
 תיב וגל םיניכמ -- הרידל רשא .םינושארה ןיב ונאו שדחמ ןגראתהל קר ליחתמ

 .םיבשותה דחאמ םוקמב ורכשש ,ןטק ףירצב רוגנ התע-תעל ךא ,לודג

 ובו דובענ ובש םוקמה ,הבצחמה תא תוארל יתאצי הרצק החונמ ירחא
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 ינפל יתיאר הבצחמל יאובב .ןבאה תודובעב ונלש הרשכהה תא לבקל ךרטצנ

 תוינורקו תולגעו םיסוס ,םישנא : תקסופ יתלב העונת וכותבו קומעו לודג שתכמ

 םהילגרו הטוי-ירוניסו יאלט יבג לע יאלט -- םילעופה ידגב ...עעונתמ לוכה -

 םישוכמו םילעופ םידמוע ,הבצחמה עלצ לע ,תחא הניפב .םיטוטרמס תופוטע

 םיצפנמ תרחא הניפב ;הטמל םילפוג םהו םילודג ןבא ישוג םירקועו םהידיב

 ,תוינורקו תולגע תוצצורתמ םהיניבו תולודגה םינבאה תא םידבכ םישיטפב םילעופ

 הארממ ךובנ תצק יתייה .םינושלקבו םיידיב םינבא ןהילע םיסימעמ םילעופו

 ,וז הדובעב ,ןאכ דובעל ךרטצא ינא רחמ םאה ?המ, :ימצעל יתבשחו יניע

 רגובמ רתוי רבח םש היה ...קתושו רהרוהמ ץוביקל יתרזח "...? םהומכ תואריהלו

 ,רבח ,רבד ןיא, ;יתוא דדועל ליחתהו ילא שגינ ,ינואכדב יתוא הארש ינממ

 דבע רבכש רבח ונתיא הפ ונשי .ןושארה םשורה קר הז ,ארונ ךכ לכ אל הז

 שאייתהל אל ,רקיעה .ונתוא ךירדיו ונתיא דחי רחמ דובעי אוהו הבצחמב םעפ

 ."רדסב היהיו ,לגרתנש דע ענכיהל אלו ץמאתהל ,עצמאב הדובעה תא בוזעל אלו

 םינבא סימעהל ונתוא ורדיס .הבצחמב דובעל םירבח המכ ונדרי תרחמל

 ונבטרנ ,תועבצאב תוכמו תוטירש וגלביקו הבוטר התיה ןבאה .תולגע לע תולודג

 תוארל םידדצל טבמ ונקרז םעפ ידמ .ינשה תא דחא ונדדוע לבא ,ונכלכלתהו

 וניצר .םיקזחו םילודג "םייוג,, םלוכ ויהש ,ונידי לע םילעופה רתי םידבוע ךיא

 ונררוע .גולגילב ונילע ולכתסה הבצחמב םילעופה .םהומכ תושעלו םהמ דומלל

 םישוע המ וניבה אלו םיכלכולמו םיפי םידגבב ונתוא םתוארב םלצא קוחצ

 םישוע ונחנאש וא ,םיעגושמל ונתוא ובשח םה .הבצחמב ,הפ הלאה םידוהיה

 םיאב םוי-םוי ונתוא וארשכ ,םלוא .הפמ חרבנו םימי המכל טרופס הזיא הפ

 : תולאש ונתוא לואשלו ונילא ברקתהל וליחתה ,םהומכ טעמכ םישובלו ,דובעל

 ןיאו ער ךכ לכ אוה םכלש בצמה םאה ? םידוהיה ,םכל תאזה הדובעה המ,

 דומלל קר הפ םיצורה ,םיצולח ונחנאש םהל ונרבסה -- "? לוכאל המ םכל

 ,םילעופל םש תויהלו הניתשלפל עוסנלו ןילופ תא תאצל ךכ-רחאו דובעל ךיא

 הבוטל ונילא םסחי תא תונשל וליחתהו םהיניעב ןח אצמ אקווד הז .ץראה יגוב
 .ןמזה לכ ונל וארק הככו ,"יצניטסלפ,, יוניכה תא ונל ונתנ זאו

 היהש הנבימב ,השדח הרידל וגרבעו םישדח םירבח ץוביקל ופסונ םייתניב

 לכ החותפ התיהש ,תלדה ךרד קר וכותל רדח רואהו ,תונולח ילב ,ןסחמ םדוק

 םרתי ,הבצחמב ודבע םירבחה בור .שיא 40 דע ונעגה רוידה תקוצמ ףא לע .םויה

 םינוש םיפנעב ונישנא תרדחהבו הדובעב םיקוסעו םידורט דימת ונייה .הרסנמב

 השק .םידוקירו הריש ,תופיסאו תוחיש ויה הדובעה ירחא .ןבאה תיישעת לש

 רבועו םוי לכ ונילא עיגמ היה דבלב דחא ןותע .תוברת תולועפ םייקל היה

 .רוא רסוח ללגב רפס אורקל היה רשפא יא .הדימעב וב םיארוק ונייהו דיל דימ
 אשונ לע האצרה םיעמוש ונייה םימעפלו תירבעל סרוק ונמייק תאז לכבו

 .ילאוטקא יגויצ

 קר הזש ,קשרמ םשב ריעצ רוחב ונלש רוזחמל עיגה רחואמ רתוי תצק

 ידי לע ונילא חלשנו ,השראווב הנש התוא םייקתהש ,"ץולחה,, רנימס תא רמג

 ףכית ליחתהו הדובעה ןיינעל ספתנ אוה .תוברתה תולועפ תא להנל זכרמה

 הלחתהב .תונורקע לע חכוותהל בהא דוחייב .רבד לכב ברעתהלו ןיינעתהל
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 ,בוט רבחכ ותוא ךירעהל ונלחתה ןמזה ךשמב ךא ,ןדרט לאכ וילא ונסחייתה

 .ץוביקב רבד לכלו רבח לכל םירחאמ רתני גאודה

 םייחו הרשכהו הדובע לש ץייק ,1926 תנש לש ץייקה ונילע רבע ךכ

 תוכחל התיבה הרזחב עסנ דחא לכו רזפתה ץוביקה .היילעל ונרשואו אתווצב

 ירחא ,םיטקיפיטרסה ןתמ תא תיטירבה הלשממה הקיספה םייתניב .היילעל

 .תוכחלו תונלבסב רזאתהל ונילע הבוחו ,"יקסבארג-תיילע, לש רבשמה

 לעופכ ימצע תא יתיאר .ריעה ייחב בוש בלתשהלו לגרתהל יל היה השק

 ייח לש יווההו םיגשומה לכמ רבכ ררחתשהש ,האג ירבע ץולחו הרכה לעב

 רצוקב יתיכיחו ,ףותישו הדובע ייחל ,םירחא םייחל יתלגרתה ץוביקב .םימדוקה

 | .לאוגה טקיפיטרסל חור

 יכ ,תחמשמה העידיה ובו "ץולחה, זכרממ בתכמ יתלביק 1929 תנשב

 אובל יל םיעיצמ םה ךא ,ץראל עוסנל רבכ ינא לוכיו םיטקיפיטרס רבכ ועיגה

 וישכע קוקז ץוביקה ןכש ,"ןיערג,  רותב הבוסולקל הרצק הפוקתל םעפ דוע

 תונמדזהב .'וכו רוזעלו ךירדהל ואוביש ,הרשכהב הבוסולקב םעפ ויהש הלאל

 םיאצמנו הרשכהה לע םש חצנמו הבוסולקב ונדוע קשרמ 'חהש ,יל םיבתוכ םה וז

 ץוביקל שי ןונמיה וליפאו "ריעצה-רמושה,ו "הינודרוג, ירבח ץוביקב םויה

 הזה םוקמה תא האראו הכלא, :ימצעל יתרמאו יתוא ןרקיס הז לכ .הבוסולק

 ."םעפ דוע

 תעשב ,רקובב ץוביקל יתאב .תינשב הבוסולקל יתעגה 1929 לירפא שדוחב

 םיפחיו םימורע טעמכ םירבח .תרווככ המוה ץוחבו םינפב תיבה .הדובעל האיציה
 לספס לע בשוי םירבחה דחא .םהלש הדובעה ידגב תא םישפחמו םיבבותסמ

 םישנא .שערו תופיפצ .ןהל םיקקזנל קלחמו ימוגמ הדובע-ילענ ןיקתמו ץוחב

 םתשובלתב םינושמ יל םיארג םלוכו דחיב םירבדמו הדימעבו הבישיב םילכוא

 םיקסועה ,םירבח ףקומ ותוא אצומו קשרמ תא שפחמ ינא ...םהילענב דוחייבו

 ילש תוליבחה תא סינכהל ךלוה ינא .יתאבש דואמ חמש אוה .הדובעה"רודיסב

 ואיצוהו תוליבחב וטטיח רבכש יתיאר ךא ,ףתושמה ןסחמל םידגבה תא רוסמלו

 יתסחייתה .הדובעל תאצל ידכ הדובע"ידגב וליפא יל ןיאו ילש םידגבה לכ תא

 םידגבה ןסחממ הרבחה ."ןעצופ,, ץוביקב ול םיארוקש ,הזה "ץנוק,,ל תונחלסב
 ,גגה-תיילעב הניל םוקמ יל הרדיסו םירחא הדובע-ידגב אוהש ךיא יל המיאתה

 .םירבח ינשל הטימ

 תוינורק תולעהל התיה יתדובע ."הקליבורד,ב דובעל קשרמ רדיס יתוא

 ךותל םהב רשא לכ ליטהלו םתוא ךופהל ,ילמשח לבכ ידי לע הבצחמהמ ןבא

 ןחוט ,וכותל םיקרוזש ןבאה לכ תא עלובה רוח ןימ ,"הקליבורד,ה לש עולה

 רשי ,ןייוממ אוהשכ ,ךפשנו תופנ ךותל הטמל לפונ הזה ץצחהו ץצחל התוא
 ףסונו דואמ השק התיה תאזה הדובעה .חולשמל ןכומ ,תבכרה תונורק ךותל

 ,םייגיעה תא ברוצו ,ביבסמ חטשה לכ תא הסכמה ,גלש ומכ ןבלה קבאה ךכל

 ןמזה לכ בבותסה תונוכמה די לע .םייתפשה תא שביימו ןורגה תא גדגדמ

 םא לאוש ,יתדובעב ןגובתמ ,ידי לע םעפ לכ רבוע אוה ,רגובמ "יוג,, ,יאנוכמ

 תאז לכבו,, :ףיסומ אוה תואמחמח ירחאו יתדובע תא חבשמו ללהמ ,ידוהי ינא

 הפ לבקל לולע התא ,תאזה "הקליבורד,ב דובעל ךישמהל אל ךל ץעיימ ינא
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 יתבכרה ,וירבדל בל יתמש אל ."ריעצ הכ דוע התא ,ךילע לבחו ,תומלו תפחש

 .ץייקה לכ תאזה הדובעב יתדבעו יתלגרתה ,קבאה ינפב הנגהל ,יניע לע םייפקשמ

 תויעבה תאו םירבחה בור תא רבכ יתרכיהו הרבחבו הדובעב יתטלקנ בוש

 ונייה .הארונה תופיפצה התיה ונלוכ לע הקיעהש תירקיעה הייעבה .ץוביקה לש

 ילבו תונורא ילב ,הטימל הטימ ןיב ןטק חוורו תחא הטימב םיינש-םייגש םינשי

 ורסח ,שורדה רפסמב ,לכוא ילכ ורסח .תורמשמב ולכא לכואה-רדחב .תואבטציא

 םישדח םירבח םיאב םוי לכבו .םיניקת אל דואמ ויה םיירטינסה םיאנתהו םימ

 .הרבחבו הדובעב םלוכ תא טולקל השקו ,זכרמהמ םירושיא ילב םג םהמ ,ץוביקל

 אצוי היה אל םירבח לש דואמ הובג זוחא .םילוחה תייעב -- היינשה הייעבה

 -- הלילב רחואמ דע םידוקירהו ידימתה שערה ,תופיפצה .הדובעל םוי לכ

 .השק תינפוג הדובעב םידבועה םישנאל םיעייסמ םיאנת םגיא הלא

 דחאו דחא לכ תא ריעמו הטימל הטיממ רבוע רמושה היה רקובב םכשה

 ןוצרו תופייע בורמ רשא ,רכינ קלח היה ךא ,םימק ויה םירבחה בור .הדובעל

 םהב עגנ אל רמושהו -- "בוט אל שיגרמ ינא, :םינוע ויה ןושיל ךישמהל

 םילטב בבותסהל םיליחתמו רחואמ םימק ויהו האלה ןושיל וכישמה הלא .רתוי

 םעפ הרק םאו .םירבחה ןיב םיגוניר ררועו דואמ טלב הזה רבדה .הדובעמ

 ץוביקב הפיסא לש םויה-רדס לע םילוחהו תופיפצה אשונ תא ולעה םירבחש

 םתוא תא לאוש קשרמ היה זכרמהמ םירושיא ילב םירבח לבקל אל ועיצהו

 אשונב םג "!אל םירחאלו -- ץוביקב תויהל תוכזה םכל שי המל,, :םירבחה

 רשפא"יא .רבחב ,םדאב ןומא לע יונב ץוביקה יכ ,עוגנל היה רוסא םילוחה

 ןיינע תא ולעה םירבחו ץוביקהמ םימי המכ קשרמ רדענ םעפ .רבד תונשל היה

 ןבומכ .הלחמ תודועת איצוהל םילוחה לעש ועיצהו תיללכ הפיסאב םילוחה

 ואיבהש רבדה םצע לבא ,הלבקתנ אל םנמא תאזה העצהה .םיחוכיו-תרעס המקש

 ץוח ,הדובעל םלוכ ואצי תרחמלש ךכל םרג הפיסאב חוכיוול הזה אשונה תא

 קשרמ רזח םימי המכ רובעכ .םינונירה וקספו הרהוט הריוואה .תמאב םילוחהמ

 .השעמה תא וקידצה תובוטה תואצותהו השענ רבדה לבא ,דואמ זגרתה אוהו

 ,"ריעצה-רמושה,,ו "הינודרוג,מ םירבח םג הרשכהל הבוסולקל ואב ,עודיכ

 תרוקיב םיחתומ ויה םה .בוט היה הדובעל םהלש סחייה םגו ןייוצמ ישונא רמוח

 .הבוסולק תא ובזע ףוסבלו ,ץוביקב םיניינעה תלהנה לע ,תקדוצ בורלו ,השק

 ,השק חור בצמב ונכלהתה .םנורסחב בטיה ונשגרהו שפנ"חפמ ונל המרג םתביזע

 .ונששואתהש דע ,םיברע המכל םידוקירהו הרישה וקספ

 ויה םהיגיבו םינלופו םיניארקוא םילעופ יפלא ודבע הבוסולקב תובצחמב

 וניניב םיסחיהו הבצחמב דחי םתיא ונדבע .תוינומה תובירמ םעפ אל תוצרופ

 אל תאז תמועל .ונל וקיצה אלו ונב ורגתה אל םה .ידמל םינגוה ויה םניבל

 לש יזכרמה תיבה .םדי לע ונרגש ,םירצונה ונינכש םע םיבוט םיסחי ונל ויה

 לכ די לעו ,"םייוג,ה יתב ןיב םירוזפ ויה ונלש םירוגמה יתב רתי ןכו ץוביקה
 ,ונלש ראבהמ םימה ונל וקיפסה אל רשאכ ,םיתעל .םימ ראב -- םהלש תיב

 ונינפב רוגסל וליחתה םה זאו םינכשה לש תוראבהמ םימ בואשל םיכלוה ונייה

 םע הלילב תרחואמ העשב םיכלוה ונייה תחא אל .לוענמ לע םהלש תוראבה תא

 .ץוביקל םתוא םיאיבמו םימ םיבאושו ראב וזיא םיחתופו דיב "םיבנג-חתפמ,,
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 .הבוסולקב הנושארה םעפב יתויהב ,ואובל ךומס קשרמ תא יתרכה ,רומאכ

 דדועמ ,ססותו רע ,ץרמ אלמ ותוא יתיאר וישכע .דחוימב טלבתה אל אוה זא

 תועונתבו טהלב רבדמו ינשל דחאמ ץרו רהממ דימת .חונמ עדוי אלו עיפשמו

 בבותסמו ,וידיב הת לפס וא קרמ תחלצ ,הדימעב דימת התושו לכוא .םיידי

 והשימ םע רבדמ םעפ לכבו ,םילכואו ןחלושל ביבסמ םיבשויה םירבחה ירוחאמ

 ןיאש הלא תא רדסל ךירצ אוה םדוק יכ ,ןורחא דימת ךלוה אוה ןושיל .רחא

 השוע ,םירבח תוצובק ןיב ץצורתמ רבכ אוה רקובבו ,הניל םוקמ ןיידע םהל

 רזוח אוה הדובעהמ .דובעל םלוכ םע דחי תאצל קיפסמו ,תוארוה ןתונו םירודיס

 .םיפוחד םיניינע רדסל רפכב תומוקמ המכל סנכנ דוע אוה ךרדבו ןורחאה דימת

 םיאב ויה הבצחמה חטשל .ול הצוחמו ץוביקב ,לוכ יפב הצרעהב אשינ ומש

 םיצולחה תא ,לודגה אלפה תא תוארל ,"םייוג, םגו ,הביבסהמ םידוהי דימת

 ותוריסמ -- "? קשרמ םכיניב הז ימ, :ונתוא םילאוש ויה דימתו ,םתדובעב

 ונייה .דימת חינזה אוה ומצע תא לבא ,לובג אלל התיה םירבחלו ץוביקל

 לופיו תוחוכ תסיפאל עיגי אוהש ונששח .ןושיל ךליש ,לכאיש וב םיציאמ

 וליפא ותיא חכוותהלמ ונמצע תא ונענמ םג הביס התואמ .ץמאמ בורמ בכשמל

 ותוטשפו ורשוי תא ונכרעה .ול םירתוומ ונייהו םהב קדצ אל אוהש םירבד לע

 .תלוזה ןעמל ולש תימצעה הברקהה תאו

 ונדרפנ .היילעל יתרשוא בושו ילש הרשכהה תפוקת תא תינש יתרבע הככו

 -תעבג ץוביקל ונכלהו הצרא ונאב תובוט תווקתו הנומא יאלמו הבוסולקמ

 .השק הדובע לכבו םיסדרפ תעיטנבו םישיבכב ,ןיינבב ונדבע םשו השולשה

 לוכי אל דחא ףאש ,םיבוט םילעופל ףדרנ םשכ -- "םיקאיבוסולק,, ונתוא וניכ

 .הדובעב םתיא תורחתהל

 תאז ךא ,ץראב ייחב תונוש תורומת יתעדיו הנש םישימחכ ופלח זאמ

 ,האג ירבע לעופל יתייהנ םש ;ייחב הכפהמה האב הבוסולקב :דימת רוכזא

 ,ןיינבב םויכ םג דובעל ךישממו ,רשויב ומחל תא איצומו ויפכ עיגימ יחה

 ..ץראה ינוב לע תונמיהל ימצעל תוכז האורו

 1976 ראוני ,ןיקריס-רפכ

 ץייקה ישדוחמ דחאב הבוסולק ץוביקל הנבורמ יתעגה : (ץלפ) ירידא הינוב

 -חמב ודבע אל ובש החונמה םוי ,ןושאר םוי היה .םיירהצה תעשב 1929 תנשל

 המכל טרפ ,ןושאר םויב תובשלו תבשב דובעל וצלאנ ונלש םירבחה םג .הבצ

 םויב ודבע ץוביקה ירבח ןיבמ םיטעמ .תבשה תא ללחלמ וענמנש םייתד םירבח
 וחחושו ובשיש וא ,םשו הפ חטשב ובבותסה םירחאהו ץוביקה לש םיתורישב 'א
 .ךרדה ידיצב תוצובק"תוצובק

 יתרזחו דואמ יל השק היה ןושארה םויה .הדובעל יתאצי יאוב תרחמל
 םש ימ ךא ,תכרפמ הדובע תמאב התיה וז .תולבוימו תועוצפ םיידיב הדובעהמ

 -- הצרא תולעל הווקתהו ,תובהלתה יאלמ ,םיריעצ וגלוכ ונייה -- ? הזל בל
 .תחא הלודג החפשמ ומכ ונייהו ונתוא ודכיל ביטקלוקה ייח .ונשפנ רופצ

 הבוסולק תפוקתש ,ןייצל הלוכי ינאו יתמלקאתהו ץוביקה ייחב יתבלתשה

 תרגסמב ןיינע יתאצמ .ייחב תורשואמהו תופיה תופוקתה תחא יליבשב התיה
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 יעבט זןויזח ,התיבה םיעוגעגהמ ץוחו ,הובג היה "לארומ,ה ,תפתושמה םייחה

 .יקלחב החמש יתייה ,תיבה תא הנושארה םעפב האציש הריעצ תבל

 ,הבוסולקב ינממ קיתו ,דחא היה םהיניב .םירבח הברה םע הרכה יתישע

 החתפתה ,הזל הז ונברקתהו ונרכה .(ירידא -- ץראב) ץלפ סחניפ היה ומשו

 .("םלבורפ,, הזל וארק הבוסולקב) הזע הבהא האב היתובקעבו תודידי וניניב

 לע בוהא היה אוה .בל בוטו םייפתכ בחר ,ןוסח רוחב היה ץלפ סחניפ

 ארקנ ךכ) "הנומוקה, ןמ הברה שרד אל ,ץוביקה ייחל הפי לגתסה ,םלוכ

 (...ןמזמ ופטחנ תיבה ןמ ותיא איבהש הלא) םיילענ ול ויה אל ,(םידגבה ןסחמ

 .ףחי ךלהתמ היה הדובעה ירחאו
 ,ץוביקה ייחב הרועמ היה -- ינא םג ךכו םירבחה לכ ול וארק ךכ -- ץלפ

 םילייטמ ונלש םירבחה ויהשכ ברע תעל ."ןאמ-ה'רבח,, :רוציקב ,בל ץימא

 םינאתמ ,םהילע םילפנתמ תחא אל "םיצקש,,ה ויה ,תורובח-תורובח וא ,תוגוזב

 םילפטנ םתס וא ,ונב םינבא תודיילמ ףא וענמנ אל "םייוג,ה .םהל םיקיצמו

 ."םידי'ז,ה דגנ םימויאבו יאנג תואירקב ונילא

 רבדה .ונירחא ףודרל ולחה "םיצקש,, ינשו ץלפ םע ,ליגרכ ,יתלייט םעפ

 ."םתיא רדתסא רבכ ינאו התיבה יצורת,, :יל רמא ץלפו ץוביקל םוקמ תברקב היה

 תויורגתהה תצקמב וככש ןאמ .בר ןמז תאז ורכז םהו םהינש לע רבגתה ,םנמאו

 .ץוביקה ירבחב "םייוג,ה לש

 הצק לע ונתינ םיטקיפיטרסהו תלבגומ ץראל היילעה התיה איהה הפוקתב
 היילעל רשואש רוחבל םיפרצמ ויה םילועה רפסמ תא תוברהל ידכבו ,גלזמה

 -ץראל דחי םילועו ןידכו תדכ םינתחתמ ויה הרוחבהו רוחבה ."היצקיפ,,כ ,הרבח

 ,ץראב םג יתימא גוזכ ראשיהל וטילחה הלאה "תויצקיפ,,הו םירקמ ויה .לארשי

 .ץראל םאובב םידרפנ "גוז,ה ינב ויה בורל ךא

 ונעגה .ולש טקיפיטרסל ,ןבומכ ,יתוא ופריצ היילעל ץלפ תא ורשיא רשאכ

 .השולשה תעבגל ונחלשנו -- 1930 לירפא שדוח תישארב הצרא

 והוריכהש הלא .ותומב 62 ןב אוהו ,1970 תנשב רטפנ -- ירידא אוה -- ץלפ
 ןוגיב ורכיז תא ונבילב אשינ ונידלי תשולשו ינאו -- הרקוהב ומש תא וריכזי
 ..םינשה לכ הבהאבו

 1975 רבמבונ ,הפיח

 יכונאו טשרבדלוג חספ חונמה ירבח ,ונעגה 1929 ראוניב : יקפבוחילז המלש

 .הבוסולק ץוביקב הרשכהל השראו דילש ןימיזדר ונתרייעמ

 ומוציעב הז היה .הבוסולקל ונעגה השראוומ תבכרב תכשוממ העיסנ רחאל

 ,ףרוח יליעמ םיפוטע ,הכוראה העיסנהמ םיפייע .םוקמב ררש זע רוקו ףרוח לש

 תצובק לש תשעור םינפ תלבקמ ונמהדנו תבכרה תנחתב וניתודווזמ םע ונדרי

 תולאש ונילע ורטמוה .שאר דעו לגר ףכמ ונתוא ודדמש ,תורוחבו םירוחב

 ונילע התשע וז השיגפ .התיבה םירזוח ונא יתמו -- ץוביקל ונאוב לע תוינגלגל

 םשרתהל ונל ןיא יכ הרובחהמ דחא ונל ריבסה ץוביקל ונכרדבו ,לק אל םשור

 םוי ידמ .םיאבוסולקה ברקב דואמ חיכש ,וב ונלקתנש ,הז הזחמ .הלילשל הזמ
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 וא םילוח םעפ ידמ ואצמנ םג ןכ ,הקוסעת אלל תורוחבו םירוחב וראשנ ומויב

 "םינפ תלבק,, ךורעל תבכרה תנחתל םיאצוי ויה "ןמז יוליב, םשלו ,םילחתמ

 .םישדח םירבחל

 רקובה תועשמ וכשמנ םוי-םוי ויתודרט .ץוביקה לש ךוותה דומע היה קשרמ

 םירבחה תוסנכתה תעבש ,הרק תחא אל .תורחואמה הלילה תועש דע תומדקומה

 לגוסמ וניאו םדרנ אוהש םירובס ונייהו ויניע תא םצוע היה ,ברעב הפיסאל

 להנל ךישמהו ויניע תא חקפ הלק העש רובעכ םלוא ,םירבחה ירבדל בישקהל

 .בר ץרמב הפיסאה תא

 םינבאה תניעט רודיס איהו -- ףרה אלל ונתוא הקיסעה תדחוימ הייעב
 וסנכוה הכותלש ,הלעת התיה הבצחמה חטשב .(ז"עלב "ןעוועזורג,)) תונורקב
 רדס .תונורקהמ קחרה אל תומירעב ומרענש םינבאה ונעטוה םהבו תונורק
 םהילעו ןורקל הלעתה תפש ןיב ץע תוחול םיחינמ ויה :ןמקלדכ היה הניעטה
 .תונורקה ךותל םינבא תוסומע תוקנולא יאשונ תוגוז תוגוז םיעסופ ויה

 גלש יתיתפ הסוכמ היהש ,חולה לע םיאקנולאה לש הדיעצה ,ףרוחה תומיב

 םרטב םוקל גהונ היה קשרמ .דעוצה דעמי לבל ,הבר תוריהז השרד ,חרקו

 בקע השענ הז רבד .םנמסלו תונורק סופתל ידכ הבצחמל אצויו רחשה תולע

 -- תונורק תסיפתב םיניארקואה םילעופה ןיבל וניניב תמייק התיהש תורחתהה

 טקשב םירבחה תא ריעמו ץוביקל בש קשרמ היה ןכמ רחאל .הכז םדוקה לכו

 ,הדובעל םויה תאצל לוכי אוה םא ולאושו ,דחא לכ לש ומשב וארקב ,תונידעבו

 ובזוע היה ,המודמ וא תיתימא הלחמ תביסמ ,תילילש הבושת והשיממ לביקשכו

 .ישילשלו ינשל שגינו רתוי וב ריצפהל ילבמ

 דעמ יגוז ןבו ןורקל הקנולא תאישנב רבח םע יתדבע דחא רקוב ,ינרוכז

 שממו ,ופילחהל רהימ ,םוקמ תברקב היהש קשרמ .חולה לע ודעצב םואתפ

 .וירחא ינאו -- ליבומכ הקנולאה םע ץורל לחה ריהמ בצקבו םייניע תמיצעב

 םלוא ,ןזואמ בצמב הקנולאה תא קיזחהל ילע השקה ,ינממ הובג היהש קשרמ

 ךולה ונתצירב ללכ יתשגרה אלו יתוא םג וקיבדה הדובעב ותוקבדו ותובהלתה

 "םילדנס, ילוענ ונתויהב ,קלקלחהו רצה חולה ינפ לע הקנולאה םע בושו

 .םישמושמ םיגימצמ םייושע ,תימצע תרצותמ

 הרודמל ביבסמ ץוחב םיברעב םיפסאתמ ונייה ,רוקה ףולח םע ,ביבאה עיגהב

 -ומהב ושחרש םיבובזה שוריגו ףוגה םומיח :הל התיה הלופכ הרטמ וז הרודמ)
 יווהה לע תוחיש םימייקמ ונייה ,הרודמה די לע הלא םיברעב .(וז הפוקתב םהינ

 ורבוחש ,הלוגב הרשכהה יווהמ םיריש םירש ונייהו ,ץראל ונתיילע לעו יצוביקה

 .םיחילשה י"ע ואבוהש ,ץראה ירישמו ,םינומלא םיררושמ י"ע

 -  ונייה ,זאד (תינלופה) אטילו ןילהוו יאצוי םבורב ויה ץוביקה ירבח

 -וגרומסה זא ונתנ ןוטה תא .ןילופ יקלח ראשמ ואב םטועימו ,הביבסהו הנליו

 דוקרל ורשוכב טלבתהש ,ר-מ ,רוחב םג היה .םיזילעו םינוסח םירוחב ,םיאנ

 ,דחוימה יאבוסולקה יווהה .םירתלואמ רודיב תוזחמ ינימ לכ ןוגריאבו דיקרהלו

 ןמז לכ ךשמ םירבחה תא ןסיחו לשיח ,ןילופב תיצולחה העונתב םסרפתהש

 אלש ,םינססההו םישלחה ,םישדחה לש םחור תא קזיח ףאו ,הבוסולקב םתוהש

 .םאוב תישארב ולקתנ םהב ,תוחונה-יאו םיישקה ףא לע ,הכרעמה תא בוזעל
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 ירבח לש הלודג הצובק םע ,היילעל יתרשוא ,1929 תנשב ,ץייקה יהלשב

 .קשרמ םע דחי ,הצרא ונעגה הנש התוא רבוטקואבו ,הבוסולק ץוביק

 1975 רבמטפס ,ןגז תמר

 .תינלופ היסנמיג תדימלת יתייה ,ןילהווב ,ץינמרק יריעב : (ןמטוג) קשרמ לחר

 םג ךכו -- תינלופהו תיסורה תוברתה תעפשהל תונותנ ויה ילש תורבחה לכ

 תיב :תינויצ הניחבמ ראשה לכמ הנוש היהש ונריעב היה דחא תיב קר .ינא
 .י"אב םדיתע תא ואר לכור תיבב תונבהו םינבה לכ םגו םאהו באה םג .לכור

 .בר םשור ילע השע רבדהו -- םוי-םוי תירבע םירבדמ ויה ,הז תיבב ,םש

 .ץראל תולעלו הרשכהל תאצל ינא ףא יתטלחה לכור תיב תעפשהב

 תורבחו םירבח םש ויה רבכ ינפל יכ ,הבוסולקב הרשכהל תאצל יתכשמנ

 יבא ךא ,יבויח היה ירוה תיבב תונויצל סחיה .ילע ףא ועיפשהש םהחו ץינמרקמ

 ,דואמ יתוא ריקוהש יבאו ,ילש לע יתדמע .הרשכהל יתאיציל ףקות לכב דגנתה

 תעש האבש דע ,עתרנו -- םיכסה ,הבוסולקל תאצל יתטלחהל םיכסהל הטנ

 .הערכהה

 לארשיב אוה גהנמ .ןמוקיפאה תא יתבנג ינאו חספ לש "רדס,,ב היה רבדה
 תא המ,, :יתוא םג לאש אבאו בונגה ןמוקיפאה לעב לש ושקובמ תא אלמל שיש
 לוכי אל זאו -- "הבוסולקב הרשכהל תאצל הצור ינא,, :יתינע -- "1 תשקבמ
 .רתוי דגנתהל היה

 םימויא םיאנת םש יתאצמ .הבוסולקל יתאצי ,1926 תנשב ,חספה ירחא
 .הזכ הניש םוקמ רדוס יל םגו -- הפצרה לע םינשי ויה תורבחהו םירבחה .רוידב
 לכואהו -- השק התיה הדובעה .ץצח יופינב ,הבצחמב הדובעל תונבה םע יתאצי
 דמעמ קיזחהל לכוא אלש יתבשח .יתואירב תשלחהל ומרג הלא לכ .רתויב לד
 הפיסאל אבוה ןינעה .תורבח דוע לש ןנוצר הז היה ןכו ,התיבה בושל יתרמאו
 םירוה-תיב ול ןיאש ימו,, : הרמאו תוקיתווה תורבחה תחא המקש דע ,ןויד היהו
 .יתראשנו העירכה וז הנעט -- '? ץוביקב ראשיהל בייח אוה קרה -- וילא רוזחל

 תרכוז .השראווב "ץולחה,, לש רנימסהמ קשרמ אב הבוסולקל יאובל דךומס
 דימ .ומוי תדובעב קפתסה אל ךא ,תונורק תניעטב הדובעל אצי דימש ינא
 .ונלוכ לע לבוקמ היהו ץוביקה יניינע לכב תוליעפ תולגל ליחתה

 -- (1926) ז"פרת תנשל םירופיכה םויו הנשה שאר -- םיגחה ימי ואב רשאכ
 קשרמ קר הבוסולקב וראשנו ,הרשכהב זא גוהנכ ,ונירוה יתבל ונלוכ ונעסנ
 יתחלשו -- לוכ רסוחב םש וראשנ םהש יתרכז ירוה תיבב יתויהב .יקצוטסילאיבו
 הליבחה לע קשרממ הדות בתכמ יתלביק םידחא םימי רחאל .ןוזמ תליבח םהל
 ..שממ בערמ םתוא הליצהשו םהל יתחלשש

 ופסונו םהירוה יתבמ םירבחה רתי םג ורזח ,הבוסולקל יתרזח םיגחה ירחא
 תועשב הדובעב קוסע היה אוה .םיניינעה זכרמב רבכ היה קשרמו -- םישדח
 רחאל ,ףוסבל קרו ,רוביצה יניינעב ,הלילב תרחואמ העש דע ,ןכמ רחאלו םויה
 ינא, :יל רמוא היח אוהו תודידי ירשקב רבכ ונייה .ילצא רקבל אב היה ,תוצח
 ךילא רזכאתמ ינאש יעדת ךא ,ץוביקה יניינע לכב יתלפיטש רחאל ךילא אב
 /...ימצע לא רזכאתמ ינאש םשכ
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 ונייה .קשרמ םג אב ןכמ רחאל המ"ןמזו ט"פרת תוערואמ ימיב ץראל יתאב

 ויה םירומש בר ןמז .ונתיב תא ונומיקהו ונאשינ ןאכו השולשה-תעבגב דחי

 לש םישופיחה ימיב ךא ,הבוסולק תפוקתמ קשרמ לש תונומתו םיבתכמ ילצא

 דימשהל הדוקפ יתלביק ("הרוחשה תבשה,,) ח"'מלפה דגנ םהיתולועפו םילגנאה

 היה ומצע ינב .תושעל יתצלאנ ךכו -- ינב לש ומשב רושקש המ לכ ףורשלו

 .ירוה תיבמ יתחפשמ םש יפל ,ןמטוג ינב םשב זא שמתשמ

 לכ ךכב התיה אלו ללכה יניינעב קוסע דימת היה ץראב ןכ הלוגב ומכ

 הזו ותנוכת וזש יתעדי הבוסולקב תונושארה וניתושיגפ זאמ .יליבשב העתפה

 דימת ךא ,םילק ויהי אל ותיא ייח :יתעדי שארמ .תרחא לוכי אוה ןיאו ועבט
 ...םיניינעמ ויהי

 1975 רבוטקוא ,השולשה-תעבג

 וביתנו שיא

 הררש ונתיבב .הדימא-אל החפשמב ,ןילהוו ,הנבורב יתלדג :(ןמרג) רוש הנח
 םייטילופ םיריסא תחרבהב הפתתשה הירוענב יכ ,יתעמש ימא יפמ .תינלאמש חור
 הרזעל גוחל הכייתשה יתוחא .היסורב יטסיראצה רטשמה ימיב תולגל ונודינש
 ףא ,יסור רפס-תיבב יתדמל .ינויצ לקש תונקל בריס יבא .םייטילופ םיריסאל

 היה אל יתורבח םגו ינא םג .תינלופ-תידוהי היסנמיג םג הנבורב התיה יכ
 .תודהיל רשק לכ טעמכ ונל

 ,ןילופל היסורמ לובגה תא ורבעש "רורד,, ירבח ונריעל ועיגה 1924 תנשב

 יץולחה,, לש ףינס ונלצא ומיקה םה .הקסרדגב היתבו ירודנב ,יקסניגארב : םכותבו

 -ץולחה ,ב הרבחכ םשריהל יתינפ רשאכ ."ריעצה-ץולחה,, לש ףינס ףא ןכמ רחאלו
 תויחל הצור ינאש יתינע הז לע "!י"אב ישעת המ,  :יתוא ולאש "ריעצה
 ורמא .הבוסולק לש המש ילא עיגה םג זא .תונויצ םע רשק אלל -- ביטקלוקב
 ץוביק,, ךרד םילוע הזה הרשכהה ץוביקמו -- דחי םידבועו הנומוק שי םשש יל
 .י"'אל "ןילהוו

 5 םוקמב לכה-ךסב ויה יאובב .הבוסולקל יתאצי ,1926 חספה גח ירחא
 תנחת דיל יהשלכ הרידב ונרג הליחתב .הדיחיה הרבחה יתייה ינאו םירוחב
 ,"סעראנ,  יבג לע ,ונרכשש ןסחמב רוגל ונרבע םירבח ופסונ רשאכ .תבכרה
 ..ינשו ןושאר ,"םילנויצנרטניא,,ב

 :קמועב םא יכ ,לבוקמכ ,רהה ןמ ובצח אל ןבאה תא .הבצחמב יתדבע
 רקיעב הב ושמתשהש ,(םחש) טינארג ,הרוחש ןבא התיה המדאה תבכש תחת
 ונודינש םיריסא םש ודבע .רטמ 20--15-ל עיגה הבצחמה קמוע .םישיבכ תלילסל
 ראשנש ,םיריסא םתואמ דחא היה ונלש חיגשמה ."ראצ,הה ימיב ךרפ תודובעל
 :ץוביקב תורבח 3 זא רבכ ונייה .ושנוע תפוקת הצירש רחאל םוקמב דובעל
 ןכו ,ויופינב וא ץצח ץופינב התיה ונתדובעו -- ינאו קיניל ,ל"ז קוטסיל הטיא
 םייביטימירפ ,ונדבע םהב ,םילכהו ,םישק ויה הדובעה יאנת .תונורק תניעטב
 .רתויב
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 ,לודג ריס םהילעו םייריכ ויה םש .חבטמב הדובעל יתרדוס םעפל םעפמ

 -- לישבתה תא וב שוחבל ,ריסה תיתחתל עיגהל יתלוכי אל ,הכומנ יתייהש ,ינאו

 .(ילאיצוסה סיסבה) "עזאב עלאיצאס יד,, : םשב וארק הזה ריסל .ףרשיי לבל

 ץוביק דוסייל ונתוא ונוויכ ינמזב הבוסולקב ורקיבש ץוביקהו ץראה יחילש

 ידבועכ ,תיאבוסולקה ונתייווה תא תפפוחה המגמ ,ריעב הדובע שוביכלו ינוריע

 תאזכ .ינוריע ןוירטילורפכ ,ריעב ץוביקב דובעל היה ימולח .הרסנמו הבצחמ

 .רוגידהפיח תגולפ יניעב התיה

 דע 1926 תנשמ ,םינש שולש הבוסולקב יתיהש ץראה ירעש תליענ ללגב

 ,םינושארה םיטקיפיטרסה תלבק םע ,תישימחה היילעה תישארב .1929 תנש

 .היילעל יתוא ורשיא

 ןיבל ,םינושארה הבוסולק ילוע ,וניניב השיגפ המייקתה ץראל ונאב רשאכ

 לכב .תינוריע הגולפ הפיחב םיקהל התיה ונתעיבת .דחואמה-ץוביקה תוריכזמ

 רסחה תא אלמל ונל ועיצהו םיפסונ םישנא לש םאובל ופיצ ץוביקה תוגולפ

 ,רוגידהפיח : הטילק תומוקמ 3 ועבקנ ,םיאבוסולקה ,ונליבשב .םימייקה םיצוביקב

 הארנש ,השולשה תעבגל ונתוא ועיסה םילועה תיבמ .לחרדתמרו השולשה"תעבג

 תורוחב ובשי םש .םיסורטיצה תלתשמל ואיבה תורבחה תא .והמ ץראב ץוביק

 דובעל הצור ינא :יתעדוה דימ .םינטק םיציצע לש תוגורעב ורדעו המדאה לע

 תאז יתרמא .(םיקורי םיבשע) "ךאלזערג ענירג,ב דובעא אלו השק הדובעב

 ."ךאלזערג ענירג,, :יוניכה יב קבד זאמ .תירבע דוע יתעדי אל יכ שידיאב

 ןמזב .(בקעי תודשא) רשגל יתרבע רוגי קשמ םע הגולפה לש דוחיאה ירחא

 עבש יתכשמה םשו סדרפב דובעל יתרבע ךכ רחאו הסבכמב יתדבע ןושארה

 ."ךאלזערג ענירג,,ב םינש

 י'אל יתונמאנו תינויצה יתעדות תא יתשכר ץראב הדובעהו םייחה ךות

 ...םות דע

 1975 ,דחואמ ,בקעי תודשא

 היסורב לארשי ינומה הריעסהש ,םימיה תשש תמחלמל המודב : היצרופ השמ
 דחאב יל םג הרק ךכ -- ץראל םתכישמו םתקיז תא םהב הררועו תיטייבוסה

 ,םעפ לכ לבא ,םיינש וא עגר קר -- םימי השיש אל .1922--1921 ףרוחה ימימ

 .שדחמ םתוא יח ינא ,םיעגרה םתואב שחרתהש המב ירכזיהב

 ,16 ןב רענ ,ינא .יחא אוה -- "הק'צ,ה ישארמ דחא לש ותכשלב יתבשי

 יתעיצפ ירחא -- הלגתה רשאכ ינוידוב אבצמ יתקלוס הנשמ תוחפ ינפל קרש

 .אבצל יתובדנתה תעשב יתרהצהש יפכ ,17"ןב אלו 15-ןב קר ינאש -- ברקב

 טחוש :ותוא ואיבה זאו -- התיבה רוזחלו םוקל יתדמעו יחאל והשמ יתאבה

 4 ונייה דחיב .רוחש ירושא ןקז לעב ,ראות הפי ,םירטמ 2 והבוג ,40 ןבכ

 "וניינע, תא ןכ ינפל יתארק .טחושה -- אוהו ,ינא ,רקוח דוע ,יחא :רדחב םישנא

 ,תבלוח הרפ לש תיאשח הטיחש :יחא לש ונחלוש לע חנומ היהש ח"ודהמ
 ילעב םידוהיל רשבה תריכמ םשל ,בוט בהזב "םיקאלוק,ה דחא לצא השכרנש

 זא ותמ ,םויא בער תנש התיה הנשה ,רשכו ירט רשבב םשפנ הקשחש ,בר ףסכ
 תוקונית תלצה השוריפ -- תבלוח הרפ לכ .םידלי רקיעב ,םדא"ינב ינוילימ
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 קיבדהל ליבשב קר םייק אוה וישכע םג) םיקוח רפס דוע זא היה אל .םיבר

 הארוה התיה הז גוסמ עשפ יפלכ לבא ,(...שארמ ןכומה ןיד-קספל םיאתמ ףיעס

 תובקעב) השעמה םצעב ספתנ :הריקחב ךרוצ םוש היה אל .ריקל : הרצקו הרורב

 .(זבומכ ,הנשלה
 תמחלמ לש תרעוס הפוקת התואב :ןטק רבסה ןאכ בייח ינא עקרה תנבהל

 םינטק -- ילש רודה "לגרוה,, ,תויבמופ גרוהל תואצוהו בר גרה ,היסורב םיחרזאה

 ,םלוכ ינפו .רודכה :עגר דוע -- הנה :תומל ךלוהה שיאה הארמל -- םילודגכ

 רבכ :הכיסמה התוא -- םינושמו םינוש םישנא םה ויהי ,תוומל םינודינה לכ

 .ותומו אוה קר :רבד םוש םייק אל רבכ .הייווג אלא םדא אל

 ,אירקה קר) ח"ודה תא ול אירקה הזו -- יחא לש ונחלוש ינפל רצענ טחושה

 רשאכו .הז עשפב שפתנ וז העשבו הז םויבש ,(הריקחב ךרוצ םוש היה אל יכ

 אוהו ול ארקוה רבדהש ותמיתחב רשאמ םשאנהש בותכ וב טפשמב רמגנ ספוטה

 .םותחיש טחושה לש ודיב ןתנו וידב טעה תא יחא לבט ,ןיבהו עמש

 .רבדה הרק ןאכו

 הב ןיאש הייווג -- תומל םיכלוהש ולא לכ ומכ טחושה היה הזה עגרה דע
 ,הלאמש אציי -- עגר דוע .ותומו -- אוה :הזה רבדהמ ץוח ,םולכ אלו רתוי

 ...ףרועב רודכו -- ףתרמל

 תוומה :םיריהב םימשמ םערכ ,ירשפא יתלב ,ןמָאיי אלש רבד הרק זאו

 .תווממ קזח ,תווממ בושח והשמ חוכב ,םדא תויהל רזח אוה -- !טחושה תא בזע

 .תבשב הז היה :םותחל ,הדירוהל היה לוכי אל .ריוואב האופק הראשנ ודי

 תוחומב :ונרביד לבא ,תטלחומ הממד התיה ,רדחב ונבשי םידוהי העברא

 השולשה ונא לבא ,םדא ינבו םידוהי ונתעברא :הרקש המ ונעדי ...םיחותפה

 לע ודי תא םש ,יחא םק זאו .ותודהי חוכב ,קנע םואתפ אוהו -- םינטק ךכ לכ

 ,רעטעפ,, :שידיאב תוטושפ םילימ המכ רמאו טעה תא הנממ איצוה ,טחושה די

 : זומריו לייחל ארקי ,ח"ודה תא דימשי הז ירחא רמולכ) ..."טשינ ףראד עמ

 "לוכאל,  ונלחתה ונינש ;תמכ ריווחהו רמא .(שפוחל -- הצוחה -- הנימי

 רדחל סנכיהל ,םוקל היה לוכי -- ? השעי אוה המ :ןכשה רקוחה תא וניניעב

 אוה לבא .דימ אובי רמה ףוסהו ןאכ הרק המ רוסמל ,הקלחמה להנמל ,ךומסה

 .הנעמ הקיתש לש תוינש המכ ירחא -- יחא לש השעמל ומצע ףתיש

 לכ .יתלוכי אל .םידומילב ךישמהל יתיצר אל .ימוקמ תא יתאצמ אל זאמ

 רשקה המ ? המב ? ידוהי ינא םגה :ךיא יתעדי אלו ימצעל תונעל יתיסינ ןמזה

 : ךשוממ ידו בואכ ךילהת היה הז :?ודיתעל ,ויתודלותל ,ולרוגל ,ימעל ילש

 אבצהש היה רורב רבכ רשאבו ,"םלתהמ יתאצי,, ירמגל רשאבו .םייתנשל בורק

 ריוואב -- ךפיהל ,םלועהו הפוריא שוביכל ןוחצנ עסמל תאצל דמוע וניא םודאה

 רבעש חטשב הדבל העוקת הראשנ ונמיאש ינפמ םגו ,"פַאְנ, לש חירה שגרוה

 תא רובעל ילעש םתטלחהל יתמכסה -- היסורב ןאכ הינב 4 לכו ןילופ ידיל

 ידוהי רוביצ אצמא ,ןילופב ,םשש יתעדיש ינפמ ,רקיעב ,יתמכסה .הילא לובגה

 ל קיצמש המ לע הבושת אוצמל לכוא םשו ,ססותו לודג

 יכ םא יתדלונ הב ריעל ,1924-ב (ילאגיל-יתלב ןפואב) לובגה תא יתרבע

 הפי הרשימב יתרדוס םייתחפשמ םירשקל תודות .הנבורל -- הב יתייח אל
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 ירה לבא ,י'םיעגושמ םייח,, תויחל היה רשפאו ,םידבוכמ ןיד-יכרוע לש דרשמב

 -- 7 -- ?יתאב הז םשל אל

 ובורש ,ינוריעה טרופסה בולקל יתפרטצה ,בהלנ ןלגרודכו 19 ןב יתויהב

 הארנכש ,טסינויזיבר ונתוא אצמ ,הנש רובעכ ,םש .םידוהי םיריעצ ויה עירכמה

 ,טסינויזיברה אוהש ,םירבדה עבטב ."ר"תיב,, לש ףינס ריעב ןגראל ונוצרב היה

 םג הב ,תיסורה תוברתה יכינח ,םיללובתמ ,םיאטרופס :ונלש גוסמ רעונ שפיח

 תעה-בתכ י"ע םגו וירפס ידי-לע ,יקסניטוב'ז תרות םע הנושאר הרכה ונל השע
 יבולק טרופס,ה תא בוזעל -- שיא 11דכ ונייה -- ונילע עיפשה םג ."טיווסזאר,

 ונתוא שוכרל תנמ לע הרות ץיברה ,ץרמב לעפ רוחבה ."יבכמ,, ונמצעל אורקלו

 .ךלה אקווד הזו -- תיאקסניטוב'זה הרודהמב תונויצל

 תולעל טקיפיטרס רוחבה לביק םיטעמ םישדוח ירחא רבכש ,רבד הרק הנהו

 דוביאל ךלת דכלל ליחתהש הנטקה הצובקהש ול היה לבח רשאבו ,לארשי ץראל

 רמוחהש ןוויכמ .זא םייק היה רבכש ,הנבורב "ץולחה,, ףינסל ונתוא רסמו ךלה -

 אל גוזימה הנוש היה ונלש הצובקה לשו הנבורב "ץולחה,, ףינס לש ישונאה

 תא שוכרל ינוצרש ינפמ ילוא .יתראשנ ינא .רהמ ורשנ ה'רבחהמ 10 .חילצה

 רבכ יתנבה יכ ףאו ,ףינסב תופיסאה לכב רקבמ יתייה .רתוי קזח היה יתודהי

 ףינסה ירבחש בשוח ינא .תיסור קר ,יתרביד ףאו ,יתלוכי רבדל ךא ,שידיא

 לבא ,הנושמ ,יטוזקא והשמ םהיניעב יתייה :תוניצרב ךכ לכ אל ילא וסחייתה

 הרשימה יל תנתונש הרגיש ייחב עקוש ינא .ורבע םישדוחה ,ךלה ןמזה ...לבסנ

 איבמ יתייה .לארשי ץראל -- הרשכהל :המשגהה תא ועבת אל ינממ ."הנמשה,

 ,ימשר יתלב ,ףסונ רבזגל וליאכ יתכפה :דחוימה יבצמ בקע ףינסל תלעות תצק

 תבותכה תא העדי ,הבוסולקל הרשכהל העסנש םיצולח תצובק לכ :ףינסה לש

 תא ןממי רבכ אוהה : (םיסיטרכ ונק ןאכל דע קר) הנבורב היצרופ דחא לש

 ...הבוסולקל דע ,האלה העיסנה

 -- "? הנה יתאב ךכ םשל םאה,, :ןואכד רבד לש ופוסב ילע איבה הזה בצמה

 ריהב םויבש דע ,הרכשל תותשל יתלחתהש ךכל ומרג תוישיא תוביס דועו הז

 י'ףש,,ל יתסנכנ -- "!פוטס,, ימצעל יתרמא -- 1927 תנשב היה רבדה -- דחא

 םשו תבשל ינממ שקיב אוה .הבוסולקל עסונ ינא רחמ יכ ,"םולש,, יתרמאו ילש

 .חבר תומימחב ינממ דרפנ ףוסב לבא -- ?םוח יל שי ילוא ,יחצמ לע ודי

 (ירחא םינש 3 -- היסורמ שדוחה ותואב עיגה םהמ דחא) יחאו אמאמ הדירפה
 םיעורק םידגב םע תיבה תא יתאצי ינאו ,הפלעתה אמא : תרעוס רתוי תצק התיה

 יתעגהו תבכרה לע רקוב תונפל 4-ב יתילע .םייניעל תחתמ "םיסנפ,, המכו
 .תבוסולקל

 שיש קשרמל הרמא ,תילילגה הצעומה תריכזמ ,הקסרדנב היתבש בשוח ינא

 ...בוט ץולחו '"רשכ,, ידוהי ונממ תושעלו הזה "יוג,ל בל םישל

 1975 ,רוגי

 ,םידיסח לש ההייע ,תיחרזמה היצילגב זלֶאב הרייעב יתדלונ :רלמ פקעי
 .זלַאבמ םינברה תלשוש יבא ,חקור רב-רכשי 'ר ,הב היהש "יבר,,ב תמסרופמ
 אל ינוליח ס"יב) "רדח,ב יתדמל .תיתד תואנקו תוקידא לש הריוואב יתלדג
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 וארק הבישיה ידמולמ קלחל .זלאבב "הבישי,,ב "תכשמהו (ונתרייעב ללכ היה

 "הבישי,,ב ."םיבשוי,,ה דחא יתייה ינאו ,םדומלתב םתדמתה םוש לע ,"םיבשוי,, םשב

 םיאב ויה "םיארונ םימי,,ב .םידיסח ידוקירו םידיסח יריש דוקרלו רישל םג וגהנ

 .היסורמ ףאו ,היצילגמ ,םיקחרממ םידוהי יפלא ,"יבר,ה לש ורצחל ,זלאבל

 ..לוחמב ריעה לכ האצי "הרות תחמש ב

 יתאצי 17 ליגבו ,םיינוליחל יתפרטצהו םייתדה יגוחמ יתקמחתה 15 ןב יתויהב

 שבול ינאשכ ,תיחרזמה היצילג תריב ,בובלל יתעגהו ,םירוהה תעדל דוגינב ,זלאבמ

 הלרב םע יתשגפנ םשו "'ץולחה,, זכרמל יתינפ בובלב .תואפ לדגמו "הטופאק,, דוע

 הנפיה אוה .היצילגב "ץולחה,, תגהנהב זא היהש ,ונימיב ןדס בוד אוה ,קוטש

 הרשכה תצובק וב האצמנש םוקמ ,הקבוינגיס םשב בובל י"עש הנוכשל יתוא

 .ןנחוי תמר רבח םויכ ,דמצ םהרבא אוה ,טמס םהרבא היה הצובקה שאר .םיצולחל

 .הזה םויה דע קודא ינוחמצ תויהל יתכפה ותעפשהב

 וסחי לע הווחה לעב דגנ האחמב ,התיבש הצובקה הזירכה המ ןמז רחאל

 לע יתדדנ הקבוינגיסמ .םוקמב הרשכהה הקרופ זאו ,הרשכהה ירבחל ילילשה

 יתא הרומש "הטופאק,ה התיה דוע תומוקמה לכבו תונוש הרשכה תוצובק ינפ

 -סינטסב "תודחאתה,, לש ץוביקל יתעגה ףוסבל ...יתרציק אל יתואפ תא ףאו

 ואב היצילגב תורשכהה ישנא .ל"ז רברוו לשיפ היה הזה ץוביקה דסיימ .בובל

 -רמושה,, ישנא .תוללובתהה דגנ ודרמתהש הלא ןיבמ ,היצנגילטניאה תבכשמ

 אל ,"םתס,, ץולח יתייה ינאו .הז גוסמ םלוככ םבור ויה "הינודרוג,ו 'ריעצה

 היצילגב ."הינודרוג, תעפשהל ןותנ יתייה ךא ,יהשלכ רעונ תעונתמ יתאב
 ,תוזוחא ילעב לצא ,תואלקחב ,ץייקה ישדוחב קר תיצולחה הרשכהה המייקתה

 .םהירוה יתבל םירזוח םירבחה ויה ףרוחבו

 אל ינאו -- תוינגרוא ,תורוגס ,תוימיטניא ויה ןהב יתרבעש תוצובקה לכ

 תקקושה זלאבל דוגינב ,יחורל דוגינב היה הז יפוא .ישפנל קופיס ןהב יתאצמ

 םיאצמנו ץרא יווצקמ הילא םיאב םעה תובכש לכמ םידיסח תובברו ,םע ןומה

 יל עדונ רשאכ .חותפו לודג ץוביקל הכישמ יתוא התוויל זלאבמ .אתורבחב דחי

 הבו הבוסולקל יתאציו יתמק -- הבוסולק ומשו ןילהווב םש-יא הזכ ץוביק שיש

 .יחור ייחל בחרמ יתאצמ

 הצלמה אלו "רושיא, אל ידיב ןיאו ,הבוסולקל יתאב 1927 תנש תישארב

 שדחה תיבה .ידוהי שיא לכל חותפ הבוסולקב ץוביקהש יתעמש יכ ,והשיממ

 -- תוריקה די-לעו םיאופק המדא-יחופת תמירע האצמנ דחא רדחב .םייק היה רבכ
 ,ישילש רדח ;תורוחבל הניש רדח שמיש ,ןטק ,ינש רדח ;הנישל תוטימ רפסמ

 ברעב לכואה רחאל .הלילב הניש םוקמלו םויב לכוא-רדחל שמיש ,רתויב לודגה

 .הלילב םירבחה םינשי ויה םהילעו םישרק םיחינמו תונחלושה תא םיקרפמ ויה

 :ןווגמו בר םע ,תולגבש ידוהיה םעל יוטיב ,םעה תא יתאצמ הבוסולקב

 הז לכ .בותכו אורק ועדי אלש הלאכ םג ,םע-יטושפו םיטסיזנמיג  ,םיטנגילטניא

 יתיאר .היצילגב םילבוקמה ,הרוגס הצובק לש םיגשומלו תוינגרואל דוגינב היה

 תא הבוסולקל יתא יתאבה .זלאבב תודיסחה לש יממעה יפואל ךשמה ךכב

 אלל ,דחיה-תוודח ;הבוסולק לש יפואל םלהש אוה אקוודו ידיסחה דוקירה

 ידיסחה דוקירה תא םוחב דקורו םידקורה לגעמל סנכנ יתייה .יהשלכ הלבגה
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 לכ יבלב ןיאו ,ימע דיפקמ שיא ןיאו ,יתודלי ימימ יב עובט היהש יפכ ילש

 ."ןפוד אצוי,, תשגרה

 א, ,"וינידַאל אקשטעטסאימ,, ;םעדירישו םידיסח לש רמז הבוסולקל יתאבה

 טעוו חישמ זַא ןייז טעוו סַאוו,, ,"ב'צידרבמ קחצי יול 'ר לש שידק,, ,"עלעדוד

 וטלקנו ולבקתנ םירישהו -- "זלעב עלעטעטש ןיימ,, - הלא לכ לעו ,"ןעמוק

 .דימתלו זאמ הבוסולק תרבחב

 וכרא אל ךא ,יאצילג יתייה ינאו ןילהוו יאצוי םבורב ויה הבוסולק ירבח

 םידחוימה םידוקירה לעו םירישה לע ,דחוימ סופיטכ ,םכותב יתטלקנו םימיה

 תויממעה תונוכתל תודות ךא ,ילש תוגוחמצב םג םירחאמ יתייה הנוש ;ילש

 תרשכהל םוקמה והזש יתיאר .םיווש ןיב הוושכ יתייהו םכותב יתמלקאתה יבש
 יתדבע ,הבוסולק תרבחל יתרשקתה .הרוזנצ אלל ,ץראל תולעל הצורה ידוהי לכ

 "הטוש דיסח,, יתייה אל .ץראל היילעל דע יתיב תא םוקמב יתיארו הבצחמב

 הלודגה ,הבוסולק לש תיתרבחה תומדה רחא יבש ךלה יבל .ןאכ םג והשימ לש
 .לוכל החותפה ,תיממעה ,הלדגו

 חול .שארמ העדוה אלל ומייקתנ תופיסאה .דחוימ יווה יתאצמ הבוסולקב

 התיה ןהב רובידה תפשו תופיסאב ר"ויה היה קשרמ .אצמנב ללכ היה אל תועדומ

 "1 תירבע רבדל רתומ ,ה'רבח,, : יתלאשו יתזעה םעפו תירבע רבדל יתיצר .שידיא

 .תירבע יתרביד תאז לכב ינא ךא ,רוביצה יניעב הנושמ הלאש תאז התיהו --

 םעה תפשל תונמאנ ךותמ ,ןהל הצוחמ םגו תופיסאב םג ,שידיא קר רביד קשרמ
 .ץראל ואוב דע ,הלוגב

 םידקורה לגעמ ךותב ינאו רקובה רוא דע םידוקיר ויה -- הפיסאה םויסב

 ...ירמגל העורק יתצלוחו העיז ףוטש ילוכ ינאש רחאל וכותמ אצויו

 דבוע היה אוה .תישיאה אמגודה חוכב ץוביקב םירבחה לע עיפשה קשרמ

 הליגו ,יסירפק םג ,םדא לכב תגייוסמ יתלב הנומא וב התיה .ןמז תלבגה אלל

 -רמושה,,ל וכייתשהש םירבח תצובק זא התיה הבוסולקב .גוח לכ יבגל תונלבס

 .תוחותפ תועורזב ולבקתנ םלוכו -- "הינודרוג , ישנא ויה ןכו ,"ריעצה

 תיבב .םינש שולש הבוסולקב יתייהש רחאל ,1929 תנש ףוסב הצרא יתילע

 תושעל ידכ הבוסולקמ יתאבשכו הער תוברתל אציש ימכ יתייה זלאבב ירוה

 דיחיה שיאה יתייה .ןקתפרהכ לוכ יניעב יתייה -- היילעל תושורדה תוגכהה תא

 ילא ואב "הבישיה,מו "רדחה,מ ירבחו הבוסולקב הרשכהב היהש זלאבמ
 .הבר תונרקס ךותמ ,הבוסולקב םייחה לע םהל רפסאש ושקיבו

 רדח יתאצמ ןאכ ;שממ הכפהמ יניעב היה ץראב ץוביקל הבוסולקמ רבעמה

 אל הבוסולקב .דחא לכל הטימו םיעובק םירוגמ יפירצ ,ודיקפתל דחוימ לכוא
 הבוסולקב הבצחמב הדובעהמ רבעמה יליבשב היה רתויב השק .הלא לכב ונלגרוה
 המ -- - 7- תילביה תא ''גדגדל,, ,םיבשע שכנל -- ץראב תואלקחב הדובעל
 השולשה-תעבגל יתחלשנ ץראל יאובב ...!? הבוסולקב הבצחמב ןבאה תמועל הז לכ
 .םויה דעו זאמ רבחכ ךישממ ינא ןאכו

 1975 רבמטפס ,השולשה"תעבג
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 .בובלב זלֶאב תבישיב יתדמלו יתלדג :ןמדירפ סחניפ

 "הבישי,,ה ירוחב לכ ומכ ,חישמה תאיבל תוכחל ךישממ ינא םג יתייהש ןכתיי

 -- םוי"םוי תויעבב וססובו תוחפשמ ומיקה ,הסנרפל וגאד םייתניבו לאוגל וכיחש

 האיצוהו םתוא הררצ הייוצמ יתלב חורש םידדובה ןיב תויהל יתיכז אלמליא

 ,'ץקה תא וקחד,ש הלא ןיב יתייה .ריעמ םיינשו החפשממ דחא ,םשמ םתוא

 יתמו) םימיה םתואב ןילופב הלפשהבש ןובלעה .ךישמהל ונלוכי אל .ובזעו ומק
 קתנל ,תונקסמ איצוהל םינכומ ויה םיטעמ קר ךא ,לילכ ונתוא עזעיז (!אל

 .שדח םלוע שפחלו םהירוחאמ לוכה בוזעל ,םירשק

 -- "חישמ ימעפ,, .םילשוריב הטיסרבינואה תכוגח התיה םימיה םתואב

 ."ורקפתה,,ש הבישיה ירוחב ןיבמ םידדובה ,ונרמא

 ,תבשה תדועס ירחאו ל"ז אבא םע "זיולק,,ב הליפתה ירחא ,תותבשה תחאב
 תא יתדרוה ,תוכוראה יתואיפב םג ,לכב יתצציק ,גוהנכ ,תבש לש תורימז םע

 דעומ דועבמ יל יתנכהש "ץולח,  ידגב יתשבל ,ילעמ םירוחשה ישמה ידגב

 .יבצמ תא יתרבסהו ןכל םדוק יתרקיב םש ,בובלב "ץולחה,, ןודעומל יתינפו

 .ץייקה ךשמל ,בובלסינטסל תיאלקח הרשכהל יתאצי תרחמל

 .יתעסנ אל רבכ ,םיגחל ,זלאבל .התיבה יתרזח ז"פרת הנשה שאר תארקל

 -- ל"ז אבא .יפוס היה קותינה .אוהה םלועהמ תואסרפ ק'ת קוחר רבכ יתייה

 תרוסמ ,תורודה תרשרש קתנמו קחרתמ ,בזוע ןבהש ותוארב וילע ברחנ ומלוע

 .ץקה תא קחודו םלוע תסיפתו

 .העובק הרשכה שפחל יתטלחה ,הבר תוחיתמב תיבב יתישעש ,םיגחה ירחא
 ונתוא לביק םש ."ץולחה. זכרמל ,השראוול בובלמ םירוחב 4 זא ונאצי ךכ םשל

 .הבוסולקב םיגבא יבצוח ץוביקל עוסנל ונל עיצהו יקסניגארב

 תיעועש ונלכא ,זלאבב ,םש .םלוכ לש -- לכה .יל תרכומ התיה הנומוקה
 אל ןאכו ונלכאש המ בושח היה אל םש ; המוד והשמ ןאכו םוי םוי םוי תמסוכו
 תומישמ אלמל ידכ ונדלונ .לוכאל ידכ ,ונדלונ ךכ םשל אל ירה .בושח היה

 ןיא םא ? םיאנת הזיאו םידגב הזיא ,םילכאמ הזיא בושח הז המו .הזה םלועב

 הבושח ,הנווכה הבושח ,ןויערה בושח ."תוראנ, לע םיינשב םינשי -- תוטימ

 .הרטמה

 ,בערה ונתוא דקפ םימעפל םנמא .םימוד ויה םיאנתה יכ ,רבעמה היה לק

 .ונתסנרפ רוקמ ,תובצחמה תא הסיכ גלשהשכ ,הדובע רסוחמ ,ףרוחב דחוימב

 -- םיילענ םוקמבו ,םימיאתמ םידגב ילב גלשב הדובעל ונאצישכ רוקמ םג ונלבס

 תוגלשומ םינבאב לופיטה .םיקשב תופוטע םיילגרהו םילגלג לש ימוג תוכיתח

 ,םינימאמ ,םיריעצ ונייה .וגל היה בוט תאז לכבו םירוסיי ונל םרג תופושח םיידיב

 ונתנומא תא ונאטיב .תומולחהו רהוזה ימי הלא ויה .הרטמבו ךרדב םיחוטב

 ,תובהלתה יאלמ ,ונידוקירבו םש ומכ תידיסחה ונתרישב הלואגה תאיבב הקומעה

 ..םש ומכ תולעתהו תוקבד

 ,ירבעה דבועה תא םימירחמה םיזעובה לע ונעדי .ץראב השענה ירחא ונבקע

 : ונתרטמבו ונכרדב ונמאהו ,ךדיאמ ,"םיספומ,ה לש המודאה תושחכתהה לעו ,דחמ

 .אלמ ןויווש לע תססובמ תידוהי הנידמ
 ,הבצחמב דחי וגדבע .קשרמ היה םהמ דחא .םהב ונמאהש ,ךרד ירומ ונל ויהו
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 שא לע ,םישוע ונאש המ לכב ולש הקומעה הנומאה לע האילפ אלמ יתייה דימת

 לכ לוע וליאכ ךא ,םירשע ןבמ תוחפ זא היה אוה .וברקב תרעובה דימתה

 תבהא ךותמ -- ולש תוצרפתה לכו ,וילע לטומ -- לארשי םע לכ רובע םישעמה
 .האב איה לארשי

 תחישב םעפ יתעמש ,השולשה תעבגב יתייהו הצרא יתילעשכ ,םייתנש ירחא

 המדאה לש ןשדה ונחנא,, :וז ארמימ ,לכואה רדחב החנמ תחורא ןמזב ,ןילוח

 "...תוריפ וז המדא חימצת אל וידעלב ;החיחצה תידוהיה

 1976 ,(דחואמ) בקעי"תודשא

 םלועמ יתאצי .םיבר לש םכרדמ התיה הנוש הבוסולקל יכרד : (רמ) םתור הנח

 טעמכו תינויצכ אל ,יהשלכ תיצולח העונתל הרבחכ אל הבוסולקל יתעגהו רז

 .הידוהיכ אל ףא

 .רבד לכל תינלופ הרענכ יתלדגו ,תיחרזמה היצילג תריב ,בובלב יתדלונ

 ,וידליל ,ונל .תרוסמ רמוש ךא ,ותומכ קודא היה אל יבא ,"דיסח,, היה ינקז"יבא

 יתכשמה אל ינאש םשכ, :רמוא היה יבא .ונרחב הב רשא ךרדב תכלל ןתנ

 ."ידליל וז תוכז הרומש ןכ -- ירוה לש םכרדב

 יבא םע ףאו ,יתורבחו ירבח םע ילש רובידה תפשו ינלופ רפס-תיבב יתדמל

 יתייה םיתעלו ,"הסקיש,, לשכ היה ינפ הארמ םג .תינלופ התיה ,תיבב יתויחאו

 .הידוהי ינאש יב וניחבה אלו -- תילותק היסנכב תוירצונה יתורבח םע תרקבמ

 יתלגרוה םהב רשא הלאמ דיתעב םירחא םייח לע יתבשח אל ללכ 13 ליג דע

 יתייה רפסה-תיבב ךרענש ימשר דקפימבו הינלופכ ימצע תא יתיאר .יתביבסב

 תנשב םסרופמה י'ירגייטש טפשמ,, אבש דע .השמ תדמ ,ינלופה םואלה תבכ המושר

 ללובתמה ידוהיה רוביצהמ םיבר ייחב הנפמ שמיש רשא הזו -- בובלב 5
 .ינא ייחב ףאו

 תונוטלשה ולילעה ,ללובתמ ידוהי טנדוטס היהש ,רגייטש בלסינטס לע
 תנידמ אישנ לש וייחב תושקנתה עציב רשא אוהש ,אווש-תלילע םיינלופה
 הביא יוור היהו יבמופ בורב ךרענ "רגייטש טפשמ,, .בובלב ורוקיב תעב ,ןילופ

 ,םיללובתמה רעונה ינב םג ,ונלוכ וניאר זא .לובג אלל תימשיטנא התסהו םידוהיל
 ונמצע תא םיאורו תינלופה תובותב םיברועמ ונאש הדבועה ונל רוזעת אלש
 םירז היהנ דימת ,ונתודהי תא םינלופה ונל וריכזי דימת ,ינלופה םואלה ינבכ
 .הבעותו הביא השעמ לכ לע םידושחו םהיניעב

 ידומילל תשדקומה תדחוימ העש התיהו ןוכית ינלופ רפס-תיבב זא יתדמל

 .םירצונה לש תדה ירועשב םיחכונ תויהל אל תוכזה הנתינ ,םידוהיה ,ונל .תד

 ידי-לע לארשי תדב םידחוימ םירועש ונתינ ונלו ,ילותק רמוכ היה םהלש הרומה

 ידלי םע דחי התיכב יתראשנו ידוהיה הרומה עיגה אל דחא םוי .ידוהי הרומ

 רועישה תא ךפוה רמוכהש תעמוש ינא הנהו .םהלש תדה רועישב ,םירצונה

 רגייטש ררחוש ,עודיכ .רגייטש טפשמ תובקעב םידוהיה דגנ התסה םואנל תדל

 ועציבש םה יכ ,םיברב ומסריפו ודוה םיניארקואה םינמואלהש רחאל ,וטפשמב
 אלש השעמ לע ןידל דמעוה רגייטשו ןילופ אישנ לש וייחב תושקנתהה תא
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 רורחשה יכ ,םיריעצה ויעמושל ירצונה רמוכה ריבסה תדל רועיש ותואב ,השע

 םידוהיה לש םהיסיכמ ומרזש םיבורמ דחוש ימולשת לשב אב רגייטש לש

 יל .שפחלו וז הביבסמ דימ חורבל ילעש יתיאר .האסה השדגוה זא .םירישעה

 :.תרחא ךרד

 .ץראל םילועה םיצולח לע אלו לארשי ץרא לע אל רבד יתעדי אל זא דע

 אוה םידוהיה לש םדיתעש יל ריבסהש ןמדירפ סחניפ ידוד-ןב זא אב יתרזעל

 .ונידעצ תא ןווכל ונילע םשלו לארשי-ץראב

 "ריעצה-רמושה,, ישנא לש םהידיב "ץולחה,, זכרמב הלועפה התיה היצילגב

 ''ץולחה,, זכרמל זא ונפ וירבחו ידוד-ןב .םתורמל ויה םינותנ "םיצולח-םתס,, םגו

 .הבוסולקל וחלשנ םהו -- םהיתויטנו םחור יפל הרשכה םוקמ ושקיבו השראווב

 ואובב .םתיילע תארקל ,םהיניינע רודיסל ,בובלל ובשו היילעל ורשוא םש

 יתטלחהו -- יצוביקה םייחה חרוא לעו הבוסולק לע הברה ןמדירפ יל רפיס

 לע הבוסולקל עידוה ידוד-ןב ךא ,"רושיא,, לכ ידיב היה אל .הבוסולקל תאצל

 ואלמ םרטש ןוויכמו ףקות לכב הז ןויערל ודגנתה ירוה .קיפסה הזו -- יאוב

 .המ ןמז תוכחל יתצלאנ -- הרטשמה ידי-לע ידעב רוצעל ולכיו -- הנש 18 יל

 .םירוהה תעידי אלל ,הבוסולקל יתאצי 1928 תנשב

 יל וארנ םירבחה .ןושארה םויה ןמל לילכ יתוא ושבכ ץוביקב םייחה

 ירחא הפידר אלל ,תמדוקה יתביבסל דגונמ ןאכ לוכה .ונימי לש "סיפיה,,כ

 תידוהי הרבח יתאצמ ןאכ .תושקונ ילבכלו הנפואל דובעיש אלל ,תינוציח העפוה

 .הדיתעבו הכרדב הנימאמ ,תפאוש ,האג :הכ דע יתרכיה אלש השדח

 רובידה תפש .םירחא ןילופ ילבחמ םקלחו ןילהוומ ויה ץוביקב םירבחה בור

 תיאצילגה הרבהב רבדל יתשייבתה םגו ךכב יתישקתה ינא ךא ,שידיא התיה

 רבדל יתלוכי ןתיאש תורבח המכל זא יתברקתהו תינלופ רבדל יתכשמה .ילש

 ,השראוומ ץיבולדיש תימלוש ,שילאקמ יקסבשוריו רתסאו הניגר :ןהו תינלופ דימת

 .היזלשמ ואבש ,"תוקטנרפסא,ה -- ןמז רחאלו

 -- רמולכ ,תורבח 3 דוע םע תחא הטימב יתוא וביכשה יאובל ןושארה הלילב

 ןהמ תחאכ ,תודידיב יתוא ולביק יתוגכשו -- הטימל יתסנכנ ;תחא הטימב 4

 תעפושו האירב ,הריעצ יתייה .הרסנמב הדובעל יתאצי תרחמל .דימתמו זאמ

 םילעמ וגייהש ,תרוסנ יזגרא תביחסב :תושקה תודובעה תחאב יתרדוסו חוכ

 תונוכמה ילגלג לכ תא עיגמ היהש ,רוטיקה דוד ךותל םיכפושו רכינ הבוגב

 תורבחה ךרוצל ,ףתושמה ןסחמל יתרסמ יתא יתאבהש םידגבה תא .הרסנמב

 ימוג-ילענ יתלענו םיאלוטמ םידגב יתשבל ינאו ,היילעל ןנוכתהל ןתיבל תועסונה

 ;יתיב ךותבכ ימצע תא יתאצמ .יל תפכיא היה אל רבד םושו תורבחה לככ

 ומק ידוד-ןבמ ותעשב יתעמשש םירופיסה לכ .אובל יתפסכנ וילאש םוקמה והז

 .םרואו םתויח אולמב יניע דגנל

 ירחא ושפיח םה .ינא ןכיה ועדי אל ירוהו יאשחב תיבה תא יתאצי ,רומאכ

 יתבתכ םימי שדוח הבוסולקב יתייהש רחאל .ימוקמ תא םהל הלגיש ימ אצמנ אלו

 הז ,יל הנוא אל ער םושו תמייקו היח ינאש ועדיי ןעמל ,ןושאר בתכמ םהל

 המ ןמז רובעכ .םיעוגעג בורמ התלח ימאו לצכ ךלהתה יבא .םתוא עיגרה אל

 תפיסאל ןיינעה תא יתאבה .ינתוארל קר שקבמ אוהו דואמ הלח יבאש בתכמ עיגה
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 יתייהו -- התיבה יתאב .ירוה תיבב המ-ןמז תוהשל ,השפוח יל ורשיאו ץוביקה
 ...רחא בכוכמ האבש ימכ

 הללותשה תוימשיטנאה ,םידוהיה דגנ םינלופה לש תופידרה ורבג םייתניב

 הרובחתל תילמשח תבכר] "םארטה,,מ םידוהיה תא םיקרוז ויה -- םירצמ אלל

 התשענ תימשיטנאה הריוואה .תואטיסרבינואב דומילל םתלבק וליבגהו [תינוריע

 ועגכוש ירוה .םידוהיל הער ירשבמ תותוא -- לוכב ;רתויו רתוי תמייאמו הסוחד

 ,הבוסולקל בושל יל ונתנ םעפה .יחורל םג וניבהו םהידליל דיתעה ןאכ אלש
 .םתמכסהב

 יב התיה דימת ךא ,ראשה לככ ,יתדובעב יתכשמהו -- ץוביקל יתרזח

 ןהו יאצילגה יאצומ ללגב ןה ,םירחאה ללכמ ןפוד תאצוי תצק ינאש השגרה

 -ילהווה הרבהה תא ימצעל יתלגיס טאל-טאל .יפב הרוגשה תיגלופה הפשה ללגב

 .הנמאנו תשרשומ תיאבוסולקל יתייהו יגוברק תורבחהו שידיא תפשב תיאנ

 ינא זאמו ,הצרא יתעגה 1931 תישארבו היילעל יתרשוא 1930 תנש ףוסב

 ולדג רשא ,םידלי השמח ונל ודלוג ןאכ ,יתנתחתה ןאכ .רוגי ץוביקב הרבח

 .םויה דע ,םהידליו םה ,םינוש םיצוביקב םיאצמנו ,םה ףא תוחפשמ ומיקהו

 1975 רבמבונ ,רוגי

 יתרבע ךכזרחא ,יסור רפס-תיבב יתדמל לבוקב :(דירפ) ץישפיל הקייח

 תוגש תישארב ,ןכמ רחאל .תירבע הלמ ףא יתעדי אלו ,ינלופ רפס-תיבל
 ישנאמ ,בורודוח היסול לש ותגהנהב ,םיפוצ לש ןוגריא ריעב םקוה ,םירשעה

 .ייריעצה-רמושה ל יתפרטצה -- ץראל בורודוח הלע רשאכ .ץראב םיגושארה םיה

 רעוג תעוגנתל ףרטצהל םידימלתה לע ורסאו רומח היה רפסה-תיבב רטשמה

 היסנמיגה ידימלת ןיבמ הדיחיה יתייהו הז רוסיאל יתעמשג אל יגא ךא ,יהשלכ

 -מיגל יתרבע תיעיבשה הקלחמב יתויהב ."ריעצה-רמושה,,ל הפרטצהש תינלופה

 -תה אלו תועונתה לכמ יתקחרתהו ,"תורגב םש תושעל,, ,הנבורב תיגלופה היסנ

 םיינוריעה םהייח תא ויחש ,תוריעצו םיריעצ לע יתינגמג .רתוי ןהב יתניינע

 םהשכ ,'דכו ("ה'רבח,ה תפשב -- "םילאב,,) םידוקיר יפשנ :לבוקמה ןונגיסב

 .העונת לכמ ,םיירוביצ םייח לכמ םיקוחר

 לש הצובק הכרדהל לבקאש יל עיצהו יקסב'צידרב םעפ ילא אב הנהו

 ."ריעצה-רמושה,,ב הכירדמ יתויה ימימ ןויסנ רבכ יל שיש ןוויכמ ,''ריעצה-ץולחה,,

 לש התיבל יתוא ואיבהו ימוקמה ףינסב "ץולחה, ירבח םג ילא ואב ןמזב וב

 : ןומא-יאבו תורירקב יתוא הלביק המוח .איה ףא לבוק תבשות ,תויח המוח

 ,'ץולחה,ב םירבחה דחאכ תויהל ןוכסא ,ינגרוב תיבמ ,םיבוט תב ,ינא םאה

 תיבמ הזגורב יתכלהו יתמק -- !שממ הדובע ישנאו םיראטילורפ רבכ םהש

 ..ילא הלש סחיה ןמ תעגפג ,המוח

 הקיספה איה .םיובנייש הרוא התיה תינלופה היסנמיגב ילש הבורקה הרבחה

 דומלל הליחתה םייתניבו -- תרחא ריעב דומלל העסנ אלו לבוקב הידומיל

 םירבדהו הבוסולק לע הל ורפיס םש ."ץולחה,, י"ע וגגרואש תירבעל םירועישב

 בתכמ יתלבק הנבורב יתויהב .הבוסולקל האציו המק איהו הל ומסק העמשש

 תורבחה לעו תיסיפה הדובעה לע ,םש הלודגה הנומוקה לע הבוסולקמ הרואמ
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 םירחא םייח -- ללכב ;םירבחה לככ ןתעד תועימשמו תופיסאב תופתתשמה

 .השאה רורחש ,םישנ לש

 תוהשלו הבוסולקב הרוא לצא רקבל יתעסנ ,"לודגה שפוחה,, ימיב ,1927 תנשב

 -- תרחמלו ,םיירטינסה םיאנתהמ הערל דואמ יתמשרתה יאובב .םיימוי התיא

 לע .תיללכ הפיסא התיה ברעב .ץצח יופינב ,הבצחמב הדובעל הרוא םע יתאצי

 -- תידוהיה תונכוסה תמקה לע ירבע ןותעמ ארק קשרמו תורנ ינש וקלד ןחלושה

 .םינויצ-אל הב שיש תונכוס דגנ הרבידו רקוצ הינוס המק זא .שידיאל םגריתו

 תופתתשמ ןה םג תורוחבשכ דוחייב ,בר םשור ילע השע הזו רע היה חוכיווה

 .יללכ אשוג לע ןוידב

 םשו -- החפשמ יבורק לצא הנטיקורב רוקיבל יתשגינ הבוסולקב זא יתויהב

 הלמג יבלבו התיבה יתרזח .דיתעל ישיא ,ץישפיל בקעי תא הנושארל יתיאר

 .הבוסולקל תאצוי ינא הנבורב היסנמיגב ידומיל רמג םעש ,הטלחהה

 בוש לבוקב ירוה תיבל יבושבו ,היסנמיגב ידומיל יתמלשה 1929 תנשב

 ךרעיתש ,"ריעצה-ץולחה,, לש השיגפל עוסנל יל עיצהו יקסב'צידרב ילא אב

 ךכ לע יתרפיס אל .הבוסולקב ראשיהלו -- עוסנל יתטלחה םעפה .הבוסולקב

 : רוביצב היצסנסל ךפהש השעמ יתישע הבוסולקל יתאיצי ינפל ךא ,תיבב רבד

 ינתוארל ואב רפס-יתבמ םידימלתו םירומ .לוכ-ןיעל ,ריעב ,ןיינבב דובעל יתאצי

 .םהיניעב אלפל היה רבדה .הרקוה תואל ,הקיתמ ירבד יל ואיבהו שממ הדובעב

 שיטפ ידיבו ןבא תמירע לע יתבשי ינאו ,עזעוזמ היה יבא ,ילע המחיר יתוחא

 הבש הביבסב ילש תודרמתהה תישאר התיה וז .םינטק םיקלחל ץצח וב תררופמו

 .הינוניגו היתוכילה לכ לע ,יתייה

 ללכ "ריעצה-ץולחה,, לש סנכב .םוקמב יתראשנ זאמו -- הבוסולקל יתעסנ

 רבכ םיובנייש הרוא יתרבח .הבצחמב הדובעל דימ יתאצי םא יכ ,יתפתתשה אל

 אבוה ןיינעה .םהמ דרפיהל תוחפל אובאש ושקיב לבוקב ירוה .ץראב זא התיה

 תאז לכב .רוזחא אל אמש ,התיבה יתעיסנל דגנתה קשרמו תיללכ הפיסאל

 .לבוקל יתאציו -- בויחב טלחוה

 ,תרחאל יתכפהש ,אבאל תשחול אמאש יתעמשו םימי רפסמ יתיהש ירוה תיבב

 ..הבוסולקל יתאיצי ינפל יתייהש ומכ "תיתב-ילעב,, רתוי ינניאו יתינתשה יכ

 "םילאב,, -- םתוא וניינעש םיאשונה יכ ,שגפיהל יתפסוה אל -- רבעשלמ ירבח םע

 םתיא חחושל המ יל היה אלו דוע םוקמ לכ ילצא וספת אל -- םידוקירזיפשנו

 ,םיצע רחוס ,דימא שיא היה יבא .הרומג הבזכא וז התיה ירוהל ...הלא םיאשונב

 הבוסולקל יתכילהו -- ל"וחב םידומילל העסנ הריעצה תבה ,רדוסמ היה תיבה

 דרמל ימינפ ףחד ךותמ האב הבוסולקל יתאיצי -- ינאו ...הידגרט םליבשב התיה

 .התרגישו תיתיב-לעבה הרבחה תוכילה דגנ םירוענה דרמ ; הביבסה דגנ

 יתורבח ,תוריעצ יתש דוע ואב יתא דחיו הבוסולקל יתרזח עובש רחאל

 לעפמב היצרטסינימדאה ישנא דצמ סחיה .הבצחמב יתדבע הבוסולקב .היסנמיגל
 לזאומדמ, :יל םיארוק ויהו יבא תא וריכה םה .דחוימב ילא בוט היה הבצחמה

 תדובעב תדבוע ינתוארל םהל השק רשאב ,תלעופ תויהל אל יל ועיצה םה "...דירפ

 תא יתיחדש ,ןבומכ .םירחא תדובע לע החיגשמ תויהל םא יכ ,שממ םייפכ

 .תורבחה לכ םע יתדובעב יתכשמהו הבידאה םתעצה
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 חורב וגלביקו ,רומוהו םייח תואלמ ,תוריעצ ךא ,תופייע ונייה הדובעה ירחא
 -דוסמ םיתבמ ונאבש םושמ אקווד ילוא ,דוגיבבו הדובעב םיישקה לכ תא הבוט
 השלח ,תקנופמ תב יתייה ירוה תיבב יתויהב ...ונלש דרמל יוטיבה היה הז ; םיר
 ,הבוסולקב ,ןאכ הדובעב אקווד ךא ,הארבה יתבל םיעסונ ונייה ץייק ידמו ,יפוגב
 .יתנסחתהו יתארבה

 תנשב קרו ,"ןיערג,ב יתוא וריאשה -- ץראל הבוסולק ינושאר ולע רשאכ

 .הצרא יתילע 2

 1975 רבמטפס ,השולשה-תעבג

 ןושארה ןברקה

 (ל'ז ץיבולרפ קחצי)

 "ןויצ, םעה-תיב .קוטסילאיבב "ץולחה,, ףינס יליעפמ היה ץיבולרפ קחצי
 ףינס לש ונועמ היה תיבה לש דחא ףגאבו ריעב תוברתה ייחל זכרמה היה
 הרישל ,ירבע ןותע תאירקל םירבח תורשע םיסנכתמ ויה ברע לכ ."ץולחה,
 לש ותכרדהב ,יטמרד גוח םג םכותב ,םיגוח םג ויה .תופיסאו תואצרהל ,רוביצב
 סחניפ להינו ןגריא םיינויערה םיגוחה תא ;סנאיאפ .ל .א ךנחמהו רפוסה
 .(ריפס) יקסבולזוק

 ,הבוסולקב הרשכהל "ץולחה,, ףינס ירבחמ השולש ואצי 1928 תנש ץייקב

 לויפרק לאימחרי -- מ"חהו ,(רב"ןז) גרבנדייז ןועמש ,ץיבולרפ קחצי :םהו
 אל הדובעב ונלש קפסההו ,תונלבקבו תימוי הדובעב ,הבצחמב וגדבע .(ידעלג)
 םיקיתו םילעופ ,םינלופהו םיסורוליבה ,םיניארקואה םילעופה לש קפסהה ןמ לפנ

 .הביבסה ןמ ואבש

 םינש המכ ךשמבו ,הב הדובעה תא וקיספהש ,הבוזע הבצחמ םג םש התיה
 קחצי ךלה ,הדובעה ירחא דחא םוי .היחש תכירב ןיעכ השמיש איהו םימ הב ווקנ
 םינללוצ וירחא ושפיח תוכורא תועש .עבטו םש דעמו וז הכירבב ץחרתהל ץיבולרפ

 ותומ .םייח חור אלל -- ופוג תא תושמלו ואצמל חילצה דחאש דע םימה ךותב

 ופתתשה ותייוולהבו ינראסב הרובקל ותוא ונאבה .ץוביקה לע דבכ לבא הרשיה
 הלגעה ירחא לגרב ונכלה .הביבסהו ינראס ישנאמ תואמ םגו ץוביקה ירבח לכ
 .מ"ק 25 לש ךלהמ ,ינראסל הבוסולקמ ןוראה תא הליבוהש

 ,(ילארשי) רנייו הקראו קשרמ ןימינב -- רטפנל ודפס חותפה רבקה דיל
 ."העובש,ה תא ונרש דפסהה ירבד ירחא ."ץולחה,, זכרמ םעטמ דחוימב אבש

 ..ךרדה תישארב ונכותמ רקענש ,רקיה ונרבחמ ונדרפנ םיעזעוזמו םיבאוכ

 (לויפרק) ידעלג .י

 1976 סראמ ,אבס"רפכ
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 תולבגימו תומישמ

 ינרות ךוניח לביקו םידיסח תחפשמב לדג ל"ז (הציא) ץיבולרפ קחצי

 תדוגא,, שיאו רוגמ יברה ידיסחמ ,ויבא .קוטסילאיב ריעב "הבישי,,בו "רדח,ב

 וב תא לדגל ףאשו "ץולחה,, תעונתלו תונויצל ףירח דגנתמ היה ,"לארשי

 ןויערל ספתג ריעצה ה'ציא םלוא ,הקודא החפשמל יוארכ ,'דכו םיטחוש ,םיגברכ

 .ףינסב םיליעפה םירבחה דחא היהו "ץולחה,,ל ףרטצהו ינויצה

 ומקוהש ,הרשכה יצוביק ךרד הרבע היילעל טקיפיטרס תלבקל תורשפאה
 ,הבוסולק םיצוביקה םה םהיניב םיעודיהו ,ןילופב םינוש םירוזאב ''ץולחה,, י'"ע
 .דועו יח-לת ,הירחש

 לארשי יגחב רקבמ היה ,ונריע ןב ,ןיקבוד והילא ,ימלועה "ץולחה, ריכזמ

 לילגב "ץולחה, לש םיסוניכל תונמדזה וויה וירוקיב .קוטסילאיבב וירוה תיבב

 תוטרופמ תוחישל ןכו ריעב "ץולחה, ירבח לש תויללכ תופיסאל ,קוטסילאיב

 .דועו היילעל םייוכיסה לע ,העונתב בצמה לע "ץולחה, דעו ירבח םע רתוי

 םיבוט םירבח תצובק ןגראל ,"ץולחה,, דעוול ,ונל עיצה 1928-ב וירוקיבמ דחאב

 ודוד-ןב ינא ,ל'ז ץיבולרפ ה'ציא -- זא וגטלחה ,ןכאו .הבוסולקב הרשכהל תאצל

 ונאציו היילעהו המשגהה ךרד לע תולעל -- לויפרק לאימחרי -- ונלש רבח דועו

 .הבוסולקל הגש התוא ילויב

 הדובע התיה (תובצחמ) "םירייראק,,ב .ונתוא ומיהדה םוקמב םייחה יאנת

 וז אלה .ךכל לגרתהל ונילעש ונעדי הנתוא הדיחפה אל איה ךא ,השק תיסיפ

 ונייה .ונילע עיפשה אל הז םגו קיפסמ יתלבו לד היה ןוזמה .הרשכהה תרטמ

 םיצוביקבש ,םג ונעדי .השדחה םייחה תרוצל תובהלתה יאלמ ,םיאירב ,םיריעצ

 ייחבו תיסיפה הדובעב .םש רידנ חרוא וניא בערהו ההובג הניא םייחה תמר ץראב

 יאנת םע םילשהל ונלוכי אל ךא ,ץראב ץוביק ייחל הרשכההמ קלח וניאר קחדה

 יתבב ולדגש ,תונבו םינב ךיא ןיבהל היה השק .םידוריה האורבתהו היצטיגסה

 אל דחוימבו .םידורי הכ םיינייגיה םייח יאנתל לגתסהל םילוכי ,םירדוסמ םירוה

 תדרפנ הטימ .הנומוק ייח ,ףותיש ייח לש ןבומה ףוליס םע םילשהל וגנלוכי

 וא םיינשב ונשי ליגרכ .הרשכה ץוביק ףאב היה אל הזכ סוסקול ,הליל תנשל

 םלוא ,לבוקמ רבד היה ,דצה לע בכשל ונייהד ,"טנאק,, יוטיבהו ,תושלשב

 .רחב רשאב ןושיל בכש דחא לכ .םיעובק ויה אל םיבכשמהו תוטימה ,הבוסולקב

 לכ ךכ י"עש ןבומכו ,ויניעב ןח האצמש הטימה תא ומצעל רחב םידקמה לכ

 םג גוהנ היה -- ךלשדאל ךלש ,ילשדאל ילש .ופלחתה הטימל םינכשה הליל

 ,םחקל רחא והשימ .םייסנכמה תא אצומ ךניאו הדובעל רקובב תמק .דוגיבה יפלכ

 רחאל .הלילח רזוחו ,רחא לש םייסנכמ ךמצעל "ןגרא,ל אלא הרירב ןיא ךלו

 הדובעל ךמוקב ךל ררבתמ "הדובע ילענ,, גוז ךמצעל ןיכהל תלמעו תגאדש

 תולחמ ,הביק תולחמב ולח םירבח ...לוענל המ ךל ןיא בושו ךמידקה רחא רבחש

 םהו ,תולחמה לכל םירודכ לש דחא גוס קליח הרייעב אפורהו ,דועו תויטמבר
 ,ותיילעל דע רבח לש ותיב אוה ץוביקהש ,היה ןורקיעה ,וליעוה אל ןבומכ

 םילוחל ושריה אלו ,םירבחה לש תויעבה לכל תונורתפו תובושת תתל וילעו

 .אירבהלו אפרתהל םהירוה יתבל עוסנל

 תמושת רתוי :םייחה ירדסב יוניש ונעבת ותיא ינאו ל"ז ץיבולרפ ה'ציא



 ותלוכיב ןיאש תומישמ ומצע לע לָבקל אל הרשכהה ץוביק לע ; תויטרפל בל

 ץראה ןכש ,יופיר תרטמל ותיבל עוסנל ול תושרהל שי הלוח רבח ; ןאלמל
 .םיאירב םידבועל הקוקז

 הפיסא .הסיסת םיררועמו םינטור ונאש שיגרה ,ץוביקב היחה חורה ,קשרמ

 ,"ץולחה,, זכרמב םינוידה ,תוגולפב עמשנה לע קשרממ עומשל ידכ הארקנש תיללכ
 "? םיאקוטסילאיבה םיצור המ, : אשונב הנדש הפיסאל הכפה 'דכו היילעל םייוכיסה

 םייחה ירדס יונישל ונלש העיבתהו הסיסתה הליבומ התיה ןאל עדוי יניא

 םירבח תצובק הדרי ברע תונפל ישש םויב .ןוסא הרק םייתניב ךא ,הבוסולקב
 ובאשנ אלש םימהש ,לצונמ יתלב "רייראק,ב רצונש יתוכאלמה םגאב ץוחרל

 לחהשכו ,םיצחרתמה תצובקב היה ץיבולרפ ה'ציא .ויתודג לע והואלימ וכותמ

 הרמה העידיה םהיפבו םירבחה ורזח ,תבשה תלבקל םיננוכתמ לכהו ךישחהל

 םויה תרחמל קר .וירחא שפחל ףא היה רשפא-יא הכשחה תאפמ .עבט ה'ציאש

 .ותפוג תא םיגללוצ ואיצוה

 יתרבעו הבוסולק תא בוזעל ינא םג יתצלאנ יתחפשמ יגב ץחל תחת
 .ייח-לת,, ץוביקל

 רב-ןז .ש

 1975 רבמטפס ,ביבא-לת

 סיברועמ תושגרב הדירפ

 תויה ."הינודרוג,, שיאכו "ץולחה, רבחכ 1929 תגשב הבוסולקל יתעגה
 -- הלשמ הרשכה תוצובק ןילופב "הינודרוג,, תעונתל ויה אל דוע איהה הנשבו
 רבחכ ול יתכייתשהש ,יללכה "ץולחה, לש הרשכה ץוביקל תאצל יתטלחה
 .ינופצמו יתרכה םע םלש תויהלו ,"הינודרוג,

 ,ינומידקה רבכש "הינודרוג,, לש םירבח רפסמ םש יתאצמ הבוסולקל יאובב
 ורשואי אלש ששח ךותמ ,תירוביצה םתוהז תא תולגל וצר אל המ םושמ ךא

 אלו םכרד תא לבקל יתיצר אל ימצע דובכ ךותמו ליעפ םדאכ .ץראל היילעל

 ווצל םאתהב לועפל יתלחתהו יתוהז תא "יתיליג,, דימ ; םתוגהנתה םע יתמלשה
 .תישיאה יתרכהו יתעונתה

 לכב יתעפוהו ץוביקה תרגסמב גוח םג יתלהינו תוברתה תדעוול יתרחבנ

 תרגסמב רשואמו רכומ םרז גציימה ,"הינודרוג,, שיאכ תובישיהו תופיסאה

 ץרענה ידידיו ירבח ."םינשושב הגוס,, התיה יכרדש דיגא אל ,יללכה "'ץולחה,,

 "הבוסולק, המשש הלודגה החפשמה תרגסמב ונתוא "ללובל,, הצר ל''ז קשרמ .ב

 .יחורל ויה אל ,תויטוירטפ תונווכמ ועבנ יכ םא ,הז ןוויכב וישעמו

 הרייעב יתדסייו "הינודרוג,, לש תודסומה תוארוה יפל לועפל יתטלחה זאו
 ונירבח תא םשל יתרבעהו "הינודרוג, לש הרשכה תצובק ,לבוק דיל ,'ץיבינמ

 לוכה ףא לע םלוא ,ידגנ קשרמ לש ומעז תא ררוע יתישעש הז דעצ .הבוסולקמ

 ונקשנתה יאוב רחאל ץראב ונשגפנשכו םייבבל םיישיא םירשק וניניב ומקרנ
 .םיתאכ



 תויווחו תונורכז יב ררועמ "הבוסולק, םשה םצע יכ ,ןייצל ילע םוכיסב

 רעונ ינומה םע תיעצמא יתלב השיגפו תישיא המשגה תישארכ םיחכשנ יתלב

 וז הפוקת .דחוימ יתרבח יווהבו תינפוג הדובע ייחב ,יטסילאידיא-ינויצ ,יצולח

 ,תירוביצ הניחבמ ,םינבומ םימעטמ ,הוולמ איה םג םא ,יבלב קומע התרחנ

 ...םיברועמ תושגרב
 לטנזור בוד

 1975 ,דודדזתמר

 ינושה ףא לע -- דחי

 תומלקאתהה .הבוסולקל בוי'צאמ יתרייעמ יתעגה ,18 ןב יתויהב ,1928 תנשב

 ךורכ היה ןאכ םייחה יאנתל םח תיבמ רבעמה .דואמ השק יל התיה םוקמב

 הייפיצ ךות תודחא םינש הבוסולקב רבכ ואצמנש ,םיקיתווה םירבחה .םירבשמב

 המכב םהמ יתייה הנוש .םינפ יפועזו םירוגס םישנאכ יל וארנ ,הנניאש היילעל

 ירבעה רובידה .(תיזנכשאה הרבהב דוע) תירבע יתרביד -- תישאר .תוניחב

 .םוי-םוי תירבע רבדל יתכשמהו יתשקעתה ינא ךא ,געל ררוע -- ומצעלשכ

 יתויהבו ,ללפתהל ךישמאש יבאל יתחטבה ירוה תיב תא יתבזע רשאכ ,תינש

 חינמו "קאדר'צ,,ל הלוע ,הדובעל האיציה ינפל ,רקוב לכ יתייה -- הבוסולקב

 יתייה -- הדובעל האיציה ינפל ללפתהל המ"םושמ יתקפסה אל םא .ןיליפת
 .ןיליפת תחנה אלל םוי ףא יתרסחה אל -- ךכ וא ךכ .הדובעה ירחא ללפתמ

 -ולקה יניעב הרזומ התיה תאזכ תוגהנתה .רשכדאל רשב תליכאמ יתרזנתה ןכ

 יפכ ,תינויצ הריווא הבוסולקב יתאצמ אל םג .םיחושקה ,םימנפומה ,םיאבוס

 .הרייעב יתויהב יל יתראיתש

 וניסכתהו ,"עראנ, לכ לע םישנא השולש םינשי ונייה ,"בשומ,,ב יתרג

 ובכשש הלאו ,בוט היה ובצמ -- עצמאב ןשיש ימ ;תחא הכימשב ונלוכ

 -- "? םחל ןיא המל,, :יתלאש .םחל היה אלש םימי ויה .ןבומכ ,ולבס -- תווצקב

 קשרמ,, :ורמא -- םחל עיגה רשאכ ."השראווב אוה ,ונניא קשרמ,, :יל ורמאו

 הגפ אלו תינויצה יחור הרכענ אל הלא לכ ףא לע םלוא ."...ינראסב רבכ אצמנ

 םייחה תכרעמב יתבלתשהו רוביצב יתירעתה לוכה תורמל ;תיצולחה יתובהלתה

 .הבוסולק לש
 .1928 תנש לש ץייקה תפוקת ילע הרבע ךכו -- הרסנמבו הבצחמב יתדבע

 לכ תריגה זא ןנכית יבא .בוי'צאמל ירוה תיבל בושל יתצלאנ איהה הנשה ףוסב

 םשמ הלעת התאו -- הדנקל רובעל ונל רוזעת,, :יל רמאו -- הדנקל ונתחפשמ

 לש ביבאב ,רפסמ םישדוח רחאלו ,םולכ-אלב המייתסנ תאזה תינכותה ."י"'אל
 .הבוסולקל יתרזח ,1929 תנש

 .התיבה יתרזח וליאכ השגרה יל התיה -- תינשב הבוסולקל יתאב רשאכ

 יתישעש ,הנושארה הנשה תיצחמ .םהלשמ דחאכ ,תוביבחב ינולביק םירבחה

 םייחה יל וארנ ,שדחמ יאוב םע ,תעכו ,ןחבמ"רוכ ןיעכ יליבשב התיה ,הבוסולקב

 .רתוי םייעבט הבוסולקב
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 "ריעצה-רמושה,, תוצובק לש ןאוב לשב םג רתוי הבוט יתשגרה התיה םעפה

 רשאמ רתוי תפתושמ הפש םתיא יל התיה בורל .הבוסולקב הרשכהל "הינודרוג ו

 ,תירבע ורביד םג ,תירבע ועדי "'הינודרוג,ו צ"הושה ישנא .הבוסולק יקיתו םע
 .רתוי הרע יל התארנ תינויצה םתשוחתו

 םדיתע וארש ,הבוסולקב םירבחה בור ןיב םיסחיהש שיגדהל יוארה ןמ

 ךות ,םייטקרוק ויה ,צ"הושהו "הינודרוג,, ירבח ןיבל ,דחואמה ץוביקב ץראב

 ונייטצה הלאל הלא ןיב םיסחיה ךא ,םיינויער םיחוכיו ויה םנמא .תידדה הכרעה

 ירבח ושרד ,(1929) ט"פרת זומת 'כב :היהש השעמ הזב רפסא .הבר תורבחב

 ירבח .לצרהל הרכזא ךרעיתש ,ינומכ ,םירחא םירבח םגו "הינודרוג,,ו צ"הושה

 ורישי אלו "הוקתה,, קר ורישי זומת 'כ תרכזאבש ושרד ףא צ"הושהו "הינודרוג,

 םותב "לנויצנרטניא,ה תרישב ץרפש רבח אצמנ הנהו ,"לנויצנרטניא,ה תא

 רבחהש ,רמא אוה .הכובו -- ינש רדחל שרופ קשרמ תא יתיאר זא .הרכזאה
 ."לנויצנרטניא,ה ריש תא לליח רדגה תא ץרפש

 ,ונלצא ורוקיב יל רוכזו ,ינבדבוד .י 'חה היה ץראהמ חילשה ,אוהה ןמזב

 וגפסש תוכמה לעו ץראב תירבע הדובעל הכרעמה לע ונל רפיס אוה .הבוסולקב
 ונב ריאשה הז ברע .םיברעו םיטירב םירטוש ידימ הווקת-חתפב םירבע םילעופ

 תויהלו הדובעה תעונת ישנאכ ץראל אובל ונתרכה תא ונב ריבגהו בר םשור

 .םיאנתה לכב ץראב הדובעה שוביכ תכרעמל םינכומ

 ךומס .הבוסולקב תוחורה דואמ ורעס -- ץראב ט"פרת תוערואמ וצרפ רשאכ

 יפל קר ,תועונת ןיב תוציחמ אלל ויה םירושיאה .היילעל םירושיא וכרענ ךכל

 רבמצד שדוחבו ינא םג היילעל זא יתרשוא .םירבחהמ דחא לכ לש ישיאה ךרעה
 .הצרא יתאב 9

 ,למנבו הבצחמב הדובעב ץראב ייח ךשמה תא יתיאר אל הבוסולקב יתויהב

 ...םיבחרה תודשל יתכשמנו תואלקחב דובעל יתפאש ; הבוסולק ירבח בור תמגודכ

 יתפרטצה ץראל יאובבו ,דחואמה ץוביקה תרגסמב יתיאר ץראב יכרד תא ךא
 .השולשה-תעבגל

 כ לארשי

 1975 ,תניע

 הק'צטסרב יצולח

 םילוע הכותמ האיצוהש הרייע ,ןילהוו ,הק'צטסרב הרייעב יתלדגו יתדלונ

 עמשנ ירבעה רובידהש הרייע ,ךליאו היינשה היילעהמ לחה ,ץראל םיבר

 ויהו םיברב זןיטינומ הל ואציש תינויצ הרייע ,םוידםוי רעונה יפב היתובוחרב

 ."ןילהווד םילשורי,, םשב התוא וניכש

 ילוע, םמצעל וארקש ,םיריעצ תצובק ץראל ונתיאמ התלע היינשה היילעב

 וז תוכומסה ,הקבו'צבולו למרוב ,הק'צטסרב תורייעה לש תובית ישאר ,"ל"בב

 ינב ונלוכ ,ל"ז (דעימע) רנבילק ףסויו ץייו ףסוי ויה וז הצובקב םיליעפה .וזל

 רפוסה לש ומא ,ףסוי תוחא ,ץייו םירמ םג התלע דחי םתיא .תחא החפשמ

 .רהזי .ס
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 וניפיצ ונלוכו םוקמב לדגש ריעצה רודל הדגאכ השמיש םינושארה תיילע

 הנושארה םלועה תמחלמ המייתסנש רחאל .ץראל תולעל ונא םג לכונ ובש םויל

 ונלש םירומה ןיב .וב דמל ידוהיה רעונה בורו ירבע רפס"תיב ונלצא חתפנ

 .תישילשה היילעה ינושארמ ומצעב היהש ,"הדסמ, ררושמ ,ןדמל קחצי היה

 --  "ריעצה-ץולחה,ו "ריעצהדרמושה,, יפינס ונריעב ומקוה 1924 תנשב

 -םירבח ונמצע תא וניאר ,םירענה ,ונא ."ריעצה-ץולחה ,ל ףרטצהל יתטלחה ינאו

 יתרבע צ"החהמ .םניבל וניניב דירפמ ליגה קרש ,םירגובה םיצולחל םיחא

 ואצמנ רבכ יתויחא יתש .היילעה ףס לע ויה ונתחפשמ ינב לכ ."ץולחה,,ל

 ,ונתחפשמ ינב לכ םע ,ץראל תולעל ךרדה החותפ ינפל םגש הנעט ימא .ץראב

 .אקווד הבוסולקל "ץולחה,ב ירבח םע דחי הרשכהל םדוק תאצל יתיצר ינא ךא

 ,הרשכהל תאצל בייח ץולח לכש "ץולחה,  זכרממ הארוה זא העיגה ,ללכב

 .הצרא ץולח ףא הלעי אל הז ידעלבו

 הירא ויה הבוסולקב הרשכהל ואציש ונריע ינבמ םירגובה םיצולחה ינושאר

 רוקיבל הלא םירבח םעפ ועיגה רשאכ .א"לבי ןיקיר קחציו ל"ז ןרפז עשוהיו רטלוו

 הירא לש ויבא .יאבוסולקה יווהה ןמ םידוקירו םיריש םתיא ואיבה -- תיבב
 רשקתהו הבוסולקב ונב לצא רקבל םעפל םעפמ עסונ היה ,ןימינב 'ר ,רטלוו

 הבוסולק לע .ומצע וידליל ותגאדכ ,םירבחה לכל גאוד היהו םוקמב רוביצל

 הדובעה יכו ,ץראל םתיילעל דע וב םיאצמנ וירבחו עובק ץוביק הזש ונעמש
 לש םהירופיס .דחי רוביצה תא תודכלמה תוידדהו תוריבח שי ךא -- השק

 ונרחב ןכ-לעו םכרדב ךלנש ,םיריעצה ,ונילע ועיפשה הבוסולק לע םינושארה

 יתייער ,סיקריס לחרו ינא .ללכ םילק םניא הב םייחהש יפ-לע-ףא ,הבוסולקב

 תיאלקח הרשכה תווחל תאצל "ץולחה, זכרממ םירושיא ונידיב ויה ,םויכ

 .הבוסולקל תאצל ונפדעה ךא ,ןילופ-סרגנוק ,יקינבארטב

 רחבו הבוסולקמ קשרמ ןימינב ונריעב "ץולחה,,ב רוקיבל אב 1928 תנשב

 ארק אוהו ,םירגובמו םיריעצ ,עומשל ואב םיבר .שרדמה תיבב תבשב םואנל

 תוהמאה .ץראל תולעלו הרשכהל תאצל ,תונבהו םינבה ,םהידליל ונתיש םירוהל

 הנאצת ןהיתונבש וצר אל יכ ,יכבב וצרפש ףא ןהמו םירבדה עמשל ודרחנ

 םירבד לש עפש ול החיטבהו קשרמל הכלה ,יתייער ,לחר לש המא .הרשכהל

 איה ףא האצי לחרו ,הל רזע אל ,ןבומכ ,הז .הרשכהל אצת אל התבש דבלבו
 .הבוסולקב הרשכהל

 ץוביקה יקיתו ןיבמ םינושארהש רחאל ,1929 תנש תישארב הבוסולקל ונאב

 הלודגה "היצקרפ,,ה ונייהו םישנא 9 הק'צטסרבמ דחי זא ונאב .ץראב ואצמנ רבכ
 וגהנמש ,ץוביקה לש רמושה ונתוא שגפ תבכרה תנחת דיל .הבוסולקב רתויב

 ונתוא איבה אוהו ,םישדח םיצולח ועיגה םא תוארלו הנחתל רקוב םע אובל היה

 ,(הבוסולק ירבח לש ןוגרא'זב "הקרובוא,,) הסיבכ ושע םויב וב .ץוביקה תיבל

 רשא תא ונתיאמ וחקל ףא ןמזב ובו הסיבכל תוירכהמ תויפצה תא ופסאו ודירוה

 רדסל ךכ לע ונרבע הרהמ דע ךא ,אכדמ םשור ונילע השע הז הליחתב .ונאבה

 הבוסולק לע םדוק ונעמשש המ ורשיא םירבחה ןיב תידדהה הרזעהו דוכילה .םויה
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 ,םייחבו הדובעב ,הבוסולקב וטלקנ םיאק'צטסרבה ,ללכב .םלתל ונא םג ונסנכנו
 .םאוב רחאל דימ "תיבזינב,,כ ויהו ישוק אלל

 -ץולחה,  יאצוי "ץולחה, םעטמ זא ועיגה הק'צטסרבמ םיאבה תצובקב

 התיה אלו הבוט התיה הבוסולקב ונלוכ תשגרה .דחאכ "ריעצה רמושה,ו "ריעצה

 איצוהל ןילופב "ריעצה-רמושה,, תגהנה הטילחה המ-ןמז רחאל .וניניב הציחמ לכ
 -ושה,, תגולפל ,דוחל הרשכהל םריבעהלו הבוסולקמ "'ריעצה-רמושה,, ירבח תא

 ךא ,םיאכודמ םהשכ הבוסולקמ ואצי "ריעצהדרמושה,, ירבח .ןירוהב "ריעצהדרמ
 -ולק לעו ,גוליפה לע הכב קשרמ .םהלש תישארה הגהנהה תוארוה רחא ואלימ

 .לודג עוזעז זא רבע הלוכ הבוס

 ,"ץולחה,, זכרמל קרבמ זא חלשנו דוסיה דע ונתוא ודירחה ט"פרת תוערואמ

 ,היילעל םיכורד ונייה ונלוכ .י"אל לגרב תאצל דימ םינכומ הבוסולק ירבח לכש
 ,דורגובונ הכלמ םג םכותב ,תוערואמה ימי םצעב ץראל ולעו וכזש הלאב ונאניקו

 .ונריעדתב

 .רוגי-הפיח תגולפל יתחלשנו הצרא יתעגה 1930 סראמ שדוחב

 רנבילק ףסוי

 1975 רבמטפס ,רוגי

 סיאנוגרומס

 תובבר הליכהש ריע ;אטילבו ןילופב דובכלו םשל תעדונ ריע -- ןוגרומפ

 הנתנש ריע ,תיסורה הכפהמה תעונתל םימחולו םיליעפ האיצוהש ריע ,םידוהי

 ..ץראל היילעלו ןילופב הרשכהה יצוביקל תואמו תורשע

 50-כ ןוגרומסב תידוהיה הליהקה הליכה הנושארה םלועה תמחלמ ינפל

 -- ינשה ,המדא ידבוע םידוהי -- דחאה :ריעב ויה םיקלח ינשו ,שיא ףלא
 .למעו הדובע ישנא ויה הלאו הלא .תושרבמ יגיקתמו תואקסרוב ידבוע

 רחאלו ,ןושארה יאלוקינ "ראצ,ה אבצב ותרשש םידוהי ויה ריעה ינושאר
 םידוהי .םש ולחנתהו ןוגרומס תוביבסב עקרק תוקלח ולביק םתוריש ומייסש

 ידבוע ויה הלא ."עקרק, ירבעה שרושה יפל ,"עקיד'עקרק,, םשב וארקנ הלא

 ."עקיד'עקרק,,ה לע ,םהילע ונמינ יתובא תובא ףאו ,םינוסחו םיאירב ,המדא

 תורושל םיבר ורהנ וכותמו ,בר רוביצ ףיקה ונריעב ידוהיה ןויראטילורפה
 תיסור ירבוד ויה ריעב םיברש זוויכ .תויטסילאיצוסה תוגלפמה ראשו "דנוב,,ה

 :ןושלה וזב -- ירבעה המוגריתש ןוגרומס לע היסורב תכלהתמ ארמימ התיה

 ,(םיאטילה ךרדכ ,"ןיש,ב ונלצא םיאטבמ ויה ך"מסה תא) "ש,  תואה יחת,
 םזילאיצוש ,(תירבעב שפוח -- תיסורב "הדובובס ,) הדובובש ,ןוגרומש : היגמיסש

 ."(םזילאיצוס)

 ידוהי לכ ולגוה ,וגריעל תיזחה הברק רשאכ ,הנושארה םלועה תמחלמ ימיב
 רשאכ .וממש תועקרקה ,הברח ריעה .המינפ ,היסור ךותל םיקאזוקה י'"ע ןוגרומס

 הלחה בוש .תואקסרובל ימו "עקרק,ל ימ ,ונריעל ונרזח המחלמה המייתסנ
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 ןווג ףסונ םעפה ךא ,היחתל המקש ריעב םילג תוכהל תירוביצה תוליעפה

 ודסונ ךכל ךומס .ונריעמ םילועה ינושאר ץראל ולע תישילשה היילעב ;שדח

 םיליעפהו "ץולחה,ל ףרטצהל ולחה רעונהמ םיבר ."ריעצה-ץולחה,ו ''ץולחה,,

 .הכרבל םנורכז -- םהינש ,'ץיבורפלא ןמלזו קשרמ ןימינב ויה ונכותב

 ולוכו לדוגמ ונקזו םינפ תרדה לעב ידוהי ,ונריעב בר לש ונב היה קשרמ

 ,תוערפה ימיב באה גרהנ ,היסור םינפב ,תולגב החפשמה תויהב .דובכ רמוא

 .ןימינב ,ןבהו תויחא יתש ,םאה ונריע לא ורזח קשרמ תחפשממ .ותיבזינב יניעל

 טלבתה -- ןמלז -- ןבהו ,ונריעב תדבוכמ איה ףא התיה 'ץיבורפלא תחפשמ

 .םיריעצה לכ ןיב הפיה והארמב

 -- הרטשמהו ,יסורה לובגה דיל ,רפס-ריע ונייה ןילופ לש הנוטלש ימיב

 תאמ היצזילגל "ץולחה,, לביק הלוכ ןילופב .ריעב תוגלפמה לכ לע החוקפ הניע

 ונל ונאצמ .היולג הלועפל ןוישר ףינסה לביק אל ןוגרומסב וליאו ,תונוטלשה

 הליפתה ירחא םיפסאתמ ונייה םש ;תסנכה יתבמ דחאב וניתולועפל םוקמ

 היה םיתעל .שא תובהל בצוחו דמוע קשרמו ,דחי תורוחבו םירוחב ,םיברעב

 להקמ ,םתס םידוהי ןומה ינפב ץראל היילעה לעו י"א לע ורבד אשונ םג

 .שדוקה ןורא דיל ודמעב -- םיללפתמה

 ומויסבו השראווב "ץולחה,, רנימסל 'ץיבורפלאו קשרמ ואצי 1926 תנשב

 רעונה לכ ינפל ךרדה הללסנ ךכ ."הירחש,,ל ינשהו הבוסולקל ןושארה -- וחלשנ

 .הבוסולקל אצי בורה .ונריעב יצולחה

 אל הבוסולקב הדובעל רבעמהו ,תודבוע תוחפשממ למע ינב ונלוכ ונייה

 דיל :רתויב תושקה תודובעל םיאצוי םיאנוגרומסהש היה עודי .ונילע דיבכה

 וחלשנ ןוגרומס יצולח .'דכו הבצחמב ןבא תביחסב ,תונורק תניעטב ,"הקליבורד,,ה

 הבוסולקמ .רתויב םיבוטה םילעופכ םילבוקמו השק הדובע לכל םינושארה

 .ץראל ןוגרומס יצולחמ םיבר ואצי םירחא הרשכה יצוביקמו

 םג ונילא ופרטצה ךא ,םילעופו םירכיא ינב ליכה ונריעב "ץולחה,, ףינס

 םהיתומש הפ ורכזיי .הרותה ילודגמ ,םינבר ינב ףאו םירחוס לש תוחפשמ ינב

 ברה ,ןיקטולפ ןהכה ןרהא לאומש 'ר ינב ,ןיקטולפ לאונמעו הסדה :םיינש לש

 םינושארה םע ויהו ,"ץולחה,ב םיליעפ ,םידמחנ םיריעצ ויה םהינש .אתמד

 ואר ;םירבחה לכ י"ע הצרעהלו הביחל וכז םש .הבוסולקב הרשכהל ואציש

 ןנוכתהל ןוגרומסל ואציו היילעל ורשוא םה .תידוהיה תינרותה הלוצאה יגיצנ םהב

 קרו ,ץראל עיגהל וכז אלו תונוש תוביסמ םוקמב וראשנ ונרעצל ךא ,ךרדל

 .הבוסולק ישנאמ םיבר לש םנורכזב הכרבל םיתורח וראשג םתומדו םמש

 ידגב יתשבל ,הבוסולקל יתעגה 1929 תנשב .םינש 4 הכשמנ ץראל יתיילע

 רובעכ .תויעב לכ אלל ,הבצחמב הדובעל יתאציו ימוגה-ילענ יתלענו הדובע

 -קיפיטרס ויה אל ךא ,היילעל תונכהל -- ןוגרומסל יתאציו היילעל יתרשוא הנש

 קרו ,ינלופה אבצב תורשל בצייתהל יתצלאנ םייתניב .הבוסולקל יתרזחו םיט
 .ץראל יתילע ,1933 תנשב ,יתורש וב יתרמגשכ

 יידיגמ לארשי

 1975 רבמבונ ,הפיח
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 אמסיסהו ןונמיהה

 םירבחה רוביצ לע יתינמנ אל ילמרופ ןפואב .הבוסולקב יתייה תיב-ןב

 ,1927--9 תונשב תיאבוסולקה הרבחל ישפנ ימינ לכב יתייה רושק ךא .םוקמב

 ףא םהו ,םיפוצר םימי ךשמב םירבחה םע יתיהשו םשל יתאב םעפל םעפמו
 .םהלשמ דחאכ יתוא ואר

 םוי-םוי תיאבוסולקה הרבחה ייחב יתננובתה ןהה םינשב םוקמב ירוקיב תעב

 תינכפהמ תוצרפתה הב יתיאר .ונימב דחוימ ,ירוקמ יוליגכ ,התומדמ יתמשרתהו

 הכפהמ יאשונכ םמצע תא םיאורו םהייחב הכפהמ וללוחש ,תוריעצו םיריעצ לש

 תומכסומב דרומה ,יצולח רעונ לש ףחד ןאכ לעפ .לארשי-ץרא ךרד תימלוע

 ןפואב .ץוחבמ תוספורטופא אללו הייפכ אלל ,וחורכ ומצעל םייח יסופד רצויו

 ,ינוציק םזילאודיבידניא :יטסיכרנא ןוגריאכ תיאבוסולקה הרבהה יל התארנ יללכ

 : אמגודל) תרחא הביבסמו הנוש אצוממ ,ומצע ינפב דחוימ סופיט -- דחא לכ

 .דחי םתוא םידכלמ ביטקלוקהו תיצולח-תינויצה האידיאה ךא ,(...היצרופו רלמ

 ורביד ןמצע ןיבל ןניב .הבוסולקב ואצמנש תורוחבה זא ועבק ןמצעל ךרע

 לדבהה .תיסורה הכפהמה תעונתב םישנ לש תויטנמור תויומד יל וריכזהו תיסור

 םא יכ ,םירחא יית ןקתל םעה ךותל וכלה אל הבוסולקב תורוחבהש ,ךכב היה

 ,18--17 תונב תורוחב ויה הלא .ןמצע ייחב ןשפנ-תאשמ םישגהל ןאכל ואב

 הגאד ,רתוי תיטקרפו םייח תמכח תלעב ,ןהמ תחא קרו ,רעונ תומולחב תודקוי
 .אמאכ ןלוכ ןעמל התשעו

 לנכפהמה יפואהו ןילהווב ידיחי הרשכה ץוביק זא היה הבוסולק ץוביק

 .יבל תא שבכ וב יתאצמש

 רבדה -- ! הבוסולק ןונמיהכ םסרפתנש ,רישה ידי-לע בתכנ דציכו יתמיא

 תא םירבחה םע יתייח ,רפסמ םימי הבוסולקב זא יתבשי ;1928 תנשב היה

 לע היה הלאמ דחא .םינוש םיאשונ לע םהינפל יתיצרהו ,לוכב םוקמה ייח

 ,הבצחמ ידבוע ,םה ;םירבחה דצמ הבר הבשקהל הכזש ,תיטסינאברואה היזאופה

 ,יבלב זא יתרמג ...לודגה ךרכב היישעתו תונוכמ ידבוע רואב םמצע תא ואר

 םתואב .םתומדלו םתוהמל יריש יוטיב ןתיש והשמ םהל קינעהלו בותכל ילעש

 דגנל היה תישארב .דחאכ ןחלהו םילמה ,הבוסולק לע רישה תא יתרביח םימיה

 בצקב ורבוח םילמהו ,היסורב םיטסיכרנאה ןונמיה לש אוהו -- ןחלה יניע

 ...אוהה ןחלה

 יתינפ ,תרעוס תיללכ הפיסא לש המויסב ,םוקמב יתוהשל ןורחאה ברעב

 תא םהינפל זא יתארק ."ריש םכל רישא וישכע ,ה'רבח,, :יתרמאו םירבחל
 רחאו אוהה ןחלה יפל ותוא רישל ודמל םהו (שידיאב) יתרביחש רישה תולימ

 ...הלילב תרחואמ העש דע ,רעוס דוקירב וצרפ ךכ

 םיריש לש םרבחמ יתייה "ץולחהב, ו "ריעצה ץולחה,ב יתלועפ תונשב

 .העונתה יבחרב ורשוה םהו ןילופב הרשכהה יצוביק לש םהייחמ םינוש םינומזפו
 לבקתנ הבוסולק לע רישה ."ץולחה לש רודאבורטה,, :ןיקנבט יל ארק ךכ לשב

 םמצעל הכלה ועבקש םהו הבר תובהלתהב ברע ותואב םוקמה ירבח ידי-לע
 ...!הבוסולק לש ןונמיהה והז :םהירחא םיאבלו
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 הזורפב הריצי ,"דנאלמענייק ןיא, יתבתכ םג הבוסולקב םימיה םתואב

 תוריכזמל דיה-בתכ תא יתרסמ יתעיסנ ינפל .יאבוסולקה יווהה תא תפקשמה

 .קתעה לכ ראשנ אל ידיבו -- ץוביקה

 התוישעמב תירזכא תירבעה תויצולחה תרות,, -- הבוסולק לש אמסיסה תשרפ

 .תדחוימ הירוטסיה הל ףא -- "התוהמב האלפנו

 יתלביקו השראווב יתייה 1927 תנש תישארב הבוסולקב תיבה תכונח תעל

 ושקיבו ילא זא ונפ ץוביקה ירבח .יתעסנ אל תונוש תוביסמ ךא ,אובל הנמזה

 יתרבעהו -- הבוסולקב ץוביקה תיב תא םולהתש אמסיס םהל עיצהל ינממ

 תא ומקר םהו םהל התארג אמסיסה .תאזה אמסיסה תא דחוימ בתכמב םהל

 .לכואה רדחב ריק לע התוא ולתו םודא דב לש עקר לע בהז לש תויתואב םילמה

 הארנ יל .תאזה אמסיסה תא יתחקל ןכיהמ ימע רוכז אלו יל עודי אל םויה דע

 םש םנמאש חוטב יתייהו רנרב לש ויתוריצימ תחאב הז קוספ יתיארש ,זא היה

 וז אמסיס החקלנ ןכיהמ הבוסולק ירבח ינולאש רשאכש ,ךכ ידכ דע ,הרוקמ

 .רנרב לש איהש םהל יתינע

 ,ןילופב הרשכהה יצוביקב ןוסלנצכ לרב רקיבש רחאל ,1933 תנש יהלשב

 דחואמה ץוביקה לש תבחרומה תוריכזמה תבישי אבס-רפכב "שבוכה,,ב המייקתנ

 תרוקיב זא העמתשנ לרב ירבדב .ויתויומשרתה לעו וירוקיב לע לרב רסמ הבו

 ."תויצולח הברמ -- תוירזכא הברמ,, :אוה לבקתמה םשורהש ןעטו וז אמסיס לע

 הז לע ."רנרב,, :בישח קשרמו -- "+ וז אמסיס רביח ימ,, :יבמופב זא לאש אוה

 לרב לא יתשגינ הבישיה רחאל ."הקידב דוע ןועט ןיינעה ךא ,רשפא,, : לרב רמא

 ןיאמ רכוז ינניאו הבוסולק ישנאל וז אמסיס יתרסמ רשא ינאש ול יתרפיסו

 המכ דע, :לרב יל הנע הז לע .רנרב יבתכמ איהש יל המדנ ךא ,התוא יתחקל

 "...תויהל לוכי אל םגו הזכ קוספ םש ןיא -- רנרב יבתכ תא ריכמ ינאש

 -- אמסיסה תא ,תיבה תכונחל ,הבוסולק ירבחל יתרבעהש העשב ,םינפ-לכדלע

 הרצוי םש ראשנ רומאה קפסה רחאל ךא ,רנרב לש וחורב איהש יל היה המדנ

 .הזה םויה דע תוינומלאו המולעת ףופא ילצא םג
 ןמרבוג .א

 1975 טסוגוא ,שבוכה-תמר

 יווהה ןמ
 (תומישר)

 4רזח סלוכ

 םוקמ הז היה ;ךכב-המ לש רבד אל -- ץצחה תנוכמ איה ,"הקליבורד,,ה

 דרי רשאכ .וב הדובעב ומצע תא חיכוה ץוביקהו וכותל ונרדח ונחנאו בושח

 ונשבכש תודמעה לכב קיזחהל לכונ םא ,תוששח ונאלמתנ ץוביקב םישנאה רפסמ

 ךשמב ךא ,אובל םיכירצש םיצולח תואמל רמשיהל תוכירצ ןהש ונעדי .הבצחמב

 .וניתוחוכמ הלעמל אוה ץמאמהש ונשח ןמזה

 לע .הלילה לש תונטקה תועשה דע הכשמנש ,תיללכ הפיסא המייקתה ברעב

76 



 ןיב להנתה אל חוכיווה ?אל וא -- "הקליבורד,,ב הדובעב ךישמהל םאה : קרפה

 ףוסבל .ומצע םע ונתיאמ דחא לכ לש ימינפ קבאמ הז היה םא יכ ,והערל שיא

 ."הקליבורד,ה תא בוזעל שיו חוכה וגב דומעי אלש הרמא רשא ,הערכהה הלפנ

 םואתפו -- ונילע הטלתשהש הדבכ הקעוממ האצותכ ,הקיתש האב הטלחהה רחא
 ...תרעוס "הרוה,,ב לגעמה רגסנו דחא שיאכ וגלוכ ונמק

 רבד הרק הפו "הקליבורד,ה ילב רדוסמ רבכ היה תרחמל "הדובעה רודיס,,

 הטלחהה ירחא ,רקוב ותואב "הקליבורד,ל הריפצה העמשנ רשאכ :ליגר יתלב

 ורזח םלוכ ךא ,והער םע רבדנ אל שיא -- הב קיזחהל חוכה רתוי ונב ןיאש
 ..ומוקמל שיא שיא ,"הקליבורד,,ל

 ...עגפנו \יצח

 םעפ עיגה ,ינלופה "םייס,,ה ריצו ןילופ תודהיב עדונ ןקסע ,רפיש קחצי ר''ד
 החולש הליבומ הבוסולקל ינראסמ .תינידמ-תירוביצ תוחילשב ,ינראסב רוקיבל

 ,יטירב "ידנאד,, ותוינוציחב ,רפיש ר"ד .העיסנב עגר 20 לש קחרמ ,תבכר לש

 םייתעש-העש יונפה ונמזמ שידקהל זא טילחה -- יעשמל חלוגמו הכלהכ שובל
 .וילא םג עיגה ועמישש ,הבוסולק ץוביקב הפוטח הצצהל

 וגתוא תוארל -- "הקליבורד,,ל שגינו הבצחמל ךלה ,ונילא עיגה רפיש ר"ד

 המייקתהש ,הפיסאב ונמע תויהל ראשנו -- ברע תחורא ונתיא לכא ,ונתדובעב
 דיסחכ דקור ,לגעמה ךותב אוהו -- "הרוה,, דוקיר -- הפיסאה ירחא .ברע ותואב

,0 

 ה'רבחה םע תויהל ,הבצחמל דימ ץרו תרחואמ העשב ותנשמ ץיקה רקובב
 ,אעמיק םנמנל ךלה -- ףייע היה רשאכו ,לכא ,ברעב ונתיא רזח בושו .הדובעב

 הנישב עקש הכו .תיללכ הפיסא בוש היהת םא ותגשמ וריעהל ונתיאמ שקיב ךא
 .רקובה תועש דע הקומע

 רוביצ שיאו "םייס,ל ריצ -- אוח :ךבוסמ תויהל ליחתמ ןיינעהש ונספת
 ..הככ םתס םלעיהל לוכי אל אוה ,םילעפיבר

 תובידאה לכב ול ונרבסהו ותוא ריעהל ונשגינ ינראסל תבכרה תאצ ינפל
 לכו ,ונתא ךלהו םק .םולכ בישה אל אוה .תבכרל ותוא תוולל םינכומ ונאש

 -תלאש וינפ לעמ אורקל תלוכי ,הנחתל ונאוב דע ,ותיא וגכלהש םיעגרה םתוא

 /..?ןאכ יתא הרק ,םצעב ,המ, :ושפג יקמעמ תעקובה תחא ןוהמת

 היצרופ השמ

 1962 ,רוגי

 הבו 'זד

 ותומד ,ער עגפכ ,דימת האשנתה םישרגמהו תובצחמה ילמע לכל לעמ

 ליטה אוה ,םילעופהו םיבצוחה ישאר לעמ תכפהתמה ברחכ .הבו'זד לש תמייאמה

 -תיבל תחתמ רשא וטושבו םיקירבמה ויפגמב ,רידאה ומפשב לכה לע ותיתח
 .ויחתש

 דד



 תוחורכ ,וכלהתה ,ןירותסימב ולבג םימעפל רשא ,תונושמו תונוש תודגא
 :קפס לכל לעמ םירורב ויה םירבד ינש ךא ,הזה זחופה שנרבה תוהמ לע ,תוער

 אוהשו -- "ראצ,ה ימי זאמ םימסרופמה "םיקינ'זרוטקה,, ידירשמ דחא אוהש

 ילמיסקמ לוצינלו יוכידל ,הדחפהל רישכמ ,םעטמ ,םילעופה שאר לע ףנומה טושה
 | .םידבועה לש

 שאר לע ,הלעמל םשוה רשא ץוציפה-רמוחש הז וגרוביג תוארב ,דחא םוי

 ץרפ תוצרמנ תוללקבו ,וטושב ספת ,ותמח התלע ,רהמ הכ ץצופתמ וניא ,רהה
 .הפירשה קבא ןמטוה וב ,לולתה ריקה לא ץרו

 םיבלכ ,הדובעב קרפ םכדמלא, -- חווצ -- "םילצע ,םכל הארא יגא,

 .רהה שאר לא הלעמל רעתסה קומא"תצירבו ,"! םירורא

 אשינ ,םקנהו םעזה יפנכ לע ,הלהו ,וירחא הדרחב תובקוע םילעופה לכ יניע

 .דקומה םוקמ לא הלועו

 תורמתו שא ,םערו זיזח !חרט ...ו ,עיגה .םוקמה לע הבו'זדו -- רפסמ םיעגר

 ויפגמב ,םירשנ-יפנכ לעכ ,םמורתמ ,תושורפ וילגרו וידי ,הבו'זזדו -- ןשע
 חנצו -- ךפהתה ,אלמ בוביס השע ,לע-לא ןשעהו קבאה ךותמ הלועו םיקירבמה

 .חצנל -- הבצחמה יקמע לא הטמ הטמ

 תייוולהל ,הביבסה ילעופ לכ םע ונאצי ,ח"פרת םירופיכה-םוי ברע ,תרחמל

 קשרמש ועבת ,הבו'זדמ םילבוסה רקיע ויהש הלא ,"םייוגה,, אקווד ,הנהו .תמה

 ,םינלופו םיניארקוא ,םיסור ינומה ןיב ,ורבק לעו ,םתשקבל הנענ אוהו ,ותוא דיפסי

 '...? הבו'זד לפנ המ לע,, : תיסורב גאש
 רוטנק המלש

 1928 ,הבוסולק

 היהש השעמ

 ונלשמ הרשכה תומוקמ ויה אל 1929 תנשב ."ריעצה-רמושה,, ךינח ינא

 לובגהמ קחרה אל ,הבוסולק לש תוגולפה תחאל יתחלשנ ןכל ,קיפסמ רפסמב

 הניחבמ לבא ,הלק התיה אל הדובעה םנמא .םיצע תתירכב רעיב ונדבע .יסורה

 אל ןמז הברה .הבוסולקב רשאמ בוט רתוי היה ונבצמ רוידה יאנתו תילכלכ

 .קסנילמב '"ריעצה-רמושה , לש הרשכהל יתרבעוה "כ ,וז הגולפב יתיהש

 היהש השעמ ,אבה הרקמה דחוימב יל רוכז הבוסולקב יתרשכה תפוקתמ

 ,יתא

 קשרמ .הבוסולקל יתוא וריבעהו הובג םוח יתלביקו יתילח הגולפב יתויהב

 עבק דימ .יחצמ לע ויפב םוחה תא יל דדמו ותטימב יתוא ביכשה ,יתוא לביק

 אפורש דע זז אלו הטימה י"ע הכיח ויתודרט לכ םע .םוח תולעמ 40 יל שיש

 .ויקוסיעל בוש הנפתה זא קרו הרזע יל שיגהל ידכב אב
 גלפ רזעילא

 1975 ,דירש ץוביק
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 יידנאלמענייק ןיא,,

 (םיעטק)

 היה םיתעלו הבורקה הביבסב ךלהמ היה "דנאלמענייק, לע הרבהה לוק

 שיא ,רבד-רשפ ריהנ היה אל שיאל ךא ,םיקוחר תומוקמל ףא עיגמו טשפתמ

 והמו םהיקוסיע םה וליא ,םוקמ-אל-אוהש -- םוקמה יגב לש םביט המ עדי אל

 שיא ותואו -- ויבקע לע בשו ץיצמ ,םשל עלקנ והשימו ,עריא .םדיזחולשמ

 ,וחור תוממור םעט שיא עדי אלו -- !וה ,וה ,וה -- :ריטפמו תולעפתה זוחא

 .הז םוקמ-אל-אוהש-םוקמב השענ המ הלה עדוי םנמא םאו

 -- תחא הסריג יפל .תונוש תורבסמ תורבס תוכלהמ ויה אפוג םשה רבד לע

 אלו ורכזיי אל םיתב-ילעב ;דחא ףא לש וניא םוקמהש ושוריפ ,"דנאלמענייק,

 החומ שיא ןיאו ,ץפח ובילש ךיאו המ ,השעי ויגיעב רשיה שיא ;וב ודקפיי

 ;ךל ןשית -- ןושיל הצור ; ךירצ אל -- הצור אל ;דובע -- דובעל ךנוצר .ודיב

 :ךתוא לאוש וניא שיא .םולשב עס -- עוסנל ךנוצר ,ןשית לא -- הצור אל

 .שיאל עגונ הז ןיא ,דואמ טושפ -- ךנוצר המ ,תאב ןיַאמ ,התא ימ ,םדא-וב

 ,המואמ לכ ןיא שיאל וז ץראב :עמשמ ,"דנאלמענייק,, -- תרחא הסריג יפ לע

 הצור םאו .םלוכ-לכ לש אלא ,דחא םדא לש סכנ וניא הז ףא הב יוצמש המו

 .ולטונו אב אוה -- שיש המ לוטיל אוהד-ןאמ

 -- "םנוק,, תירבעה הביתב ורוקמ םשה יכ ,םינעוט "דנאלמענייק,,-ישנא םרב

 התציחמב אבש ימ לכ לע ,םיפשכ-השעמ ןיעמ ,רדנ הליטמש ץרא וז :רמולכ ,רדנ

 ףשוכמ .בש אוה וחרוכל ,הכותמ ומצע רקוע אוה וליפא ,תאצל ול החינמ הניאו

 ,םוקמה ינב םינעוט ,םינפ-לכ-לע ,ךכ .ורבעל שיא לכ ךשומ אוהו םוקמה אוה

 !? םהירבדב קפס ליטנש וגא ימ ,ונאו

 ,םירמוא שי .תונוש תואסריג וצופנ ךכ לע םג -- "דנאלמענייק,ב השענה לע

 קפס וליטה לוכה םרב .עניטסעלאפל הגלפהל םמצע םירישכמ הרובחה ינב יכ

 לע עדונ אל התע דעו ,םשל עדונ "דנאלמענייק,ה םינש המכו המכ ירה .ךכב

 ..עניטסעלאפל םשמ גילפהש שיא

 םיציפקמו םידקרמ םהש ףוריט יזוחא ךכ ידכ דע םש ה'רבחה יכ ,םירמוא שי

 ףוטחל םדיב קפיס שי יתמיא תעדל השק .הלילו םמוי ףרה אלל םפוג-ירביא

 המלו המ לע .הדובע לע רבכ רבדל אלש ,המונת ףוטחל וא ,יהשלכ הסיגנ
 ...םש ךלוה המ -- ורושאל עדוי וניא שיא :רוציקב רמאנש בטומ ,רובידב ךיראנ

 ךלוההמ הנהנ ,ןרקח ,םטוח-לעב ידוהי ינגה ינא -- יתוא םיאור םתאש יפכ

 המ יניע ומב האראו םשל שגא -- המ ילע רובעי :יבלב אופיא יתרמא .יביבס

 .הזב רוסמל הסנא יתילעהש המו ,השועו רמוא ,הווה ךכו .םש םישוע

 דוע .הליל אלו םוי אלש העש ,תירורפא העשב יתעגה "דנאלמענייקל,

 יניע המו ,המינפ יתסנכנ .םיעטרוקמו םיערוקמ תולוק ינזואל ואשינ קוחרמ

 -ינב תויומדכ םיפלגתמ םה טא"טא ,ץוב יסוכמ םייולב םיטוטרמס -- 1 תואור

 המיהנ ,לוכיבכ ,תדייאתמ וז תעקפ ךותמ ; היסומלרדנא -- תעקפכ םיכובס שונא

 רואב ,הדובעבו לכואב :הלילו םמוי ץק אלל וז תעקפ הגח-הגח .תשטשוטמ

 ודי טשופו בלככ אוה בער ,רדחה ךותל עתפל קנזמ שנרבו ,הרוק ;ךשוחבו
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 ןותנ ,הב ךובס אוה דימו היסומלרדנאה-תעקפב אוה לקתנ הנהו ,םחל תסורפל

 .לכואה לעו ונובער לע חכש אוה רבכו המינפב

 ומצע ליטמו ויניע ףשפשמ ,ובכשממ רוחב עתפל םמורתמ הליל ןושיאב

 לשמ ,רועפ ויפ ,םחל-תפ קיזחמה ,רוחבב חיגשמ יתייה תחא אל .תעקפה ךותל

 טעמ םילשלושמה ויסנכמב זחוא והשימ וא ;ולש לכואה תנמ תא םייסל תכש

 ..עצמאב קיספה וליאכ הארנ אוהו

 סופתל יתיצר ,וז תלבלובמ תעקפב בטיה בטיה לכתסמ ,דצה ןמ יתדמענ

 בחוסו המוק-לעבו ףוג-לעב רוחב ילא ברק הנהו -- הב חיכש"יתלבה תא

 : ורמואב ,יתוא

 תאשונ הניא הדקרמה םאה 1! ךיתואור ךכ לכ תרעפ המ ,(אחא) וקטארב,

 "1 ךיניעב ןח

 םיגורחאה יתוחוכב .תחלקה יככותל רשייה יתוא ליטמ אוה רוביד ידכ ךות

 .ימצע תא יתלציה
 לכ ןכ אל .םוקמב רז ינא יכ ,יב ןיחבהש דיחיה היה רותב ותוא יכ יל הארנ

 .ש"נאמ דחאכ ינובשח ,''דנאלמעגייק,,ב םינש הז םיררוגתמ םה וליפא ,וללה .ראשה

 :ןושלה וזב תאז יל ריבסה םהמ דחא
 םירדסה ומכ םניא םירדסה ,ןיבהל ךילע ,(ילש אחא) יומ וקטארב ,ונלצא,

 םתא דימו ףכית רז םדא אובב ,םש םכלצא .םלועה לש רחאה ורבעב ,םכלצא

 המ !התא ימ :תונוש תולאשמ תולאשב ותוא םיפיקמו םירזוחו ותוא םיפיקמ

 םדאכ -- רז םדא :(ךה ונייה) ונוואר ויסוו וגלצא ;ינאש -- ונלצא 1 ךישעמ
 ,(תפכיא אל) טַאוועילפַאנ -- הצור אל ;אוב -- ונילא תווליהל ךנוצר .ונלשמ

 ".(הז הככ) ַאטשט טָאוו ;וואל וא ןמזמ ןאכ ךנה התא םא יקסע ללכ הז ןיאו

 תצובקל תונפל רמוא יתרמג ;רבד רשפל עיגהל ליכשא אל ונממש יתיאר

 תא רמול .םגישו םחישל בישקהל יתיצר -- םהידי ולטליטו ושערש םירוחב

 -7- - הסרה יתילעה -- תמאה

 ,םעה ,םדאה אוה רקיעה .םדאה לש הריציה ,הריציבו היינבב אוה רקיעה,,
 םירבדב ומצע ריהדה ךכ "-- -- -- יבקעה ,ינכפהמה ,הלענה ,שדחמה ,ללכה

 .עומשל יתלוכי אל בושש דע ,םהמ דחא

 .יתלאש -- ? "דנאלמענייק,ב םכלצא ילאיצוסה רטשמה והמ --

 םישדח םיסחי םתחת םירצויו םישרשומ םילגרה שרושה ןמ םירקוע ונא,, --

 שיא שיא .םלצב ארבנש לכל רורדו שפוח -- אוה ונלש ןורקיעה .שונא ינב ברקב

 ושאר לע וילענמ םישל הצור .ול תיארנה הרוצבו ץפח ובילש לכ תושעל יאשר

 ,ללכ ךרדב .רבד ול רמאי אל שיא ;ול יורש -- וילגר לע רדניליצ-תעבגמו

 םאו -- הניש ירוק םיזוחא לוכה ;השוע התא המ -- והשימל רמול ךל רוסא

 ןייעל לוכה םיצור .ותאנהל ול רמזמ אוה -- רמזל ול קשחתמ הרובחה ןמ דחא

 -- היכורככ קעוצ הז ,רבדמ הז ,בתוכ הז .דקרמ אוה -- דקרל ץפח אוהו ,רפסב

 עוסנל -- המינפ ונכותב הלא לכ .טרפה שפוח :השוע אוה םדאל ול קשחתמש המ

 טלחהב אוה קוקז וליפא ,דואמ רבדה וב קחוד וליפא ,רוסא הז ,אל הז ,ןאכמ

 .יתבר ף"לאב -- אל ,הז ,עסי אל םא בכשמל לופיל אוה דיתע וליפא ;ךכל

 ",(רוסא) איזלעינ -- ןאכמ תכלל ;ונכותב ןאכ תושעל ךנה יאשר לוכה
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 .תפסונ הלאש יתירי -- ? םילכוא םכנה המ --

 ."עדוי אוהו ,חבטמ שי ךכל ,ללכ יקב יניא תאזב,, --
 ? םינל םתא ןכיהו --

 םירדוסמ םיניינעה ונלצא .םירבחה לכ תא םידרמ רבכ אוהו ךכל גאוד שי,, --

 אלמל דציכ ,הצע סכטל לטומ וילעו םדא דעונ דיקפת לכל : פואה הזב

 ."הז דיקפת

 ונלש תוריכזמה תא ול הארא -- תודידיב ילא הנופ אוה -- ודובכ הצור,

 םנמא ;ונלצא עראתמש המ לכה אורקל ודי לאל היהי תוריינל תוניבו
 /-- -- 77 ריכזמה יננה ינא ,ןכ

 ינריאשהו תוריינ האלמו השודג הביתל ינכילומו יב זחוא אוה ךכ ךדות

 .תריינב רבונ ידבל

 יכ הארנ .םימתכומו םייולב ,םינוש תוריינ יערק לש המירע הללוגתה יניעל

 יתשפשיפ .ול תושימש ןניא רבכש ריינ תוסיפ רבח לכ ךילשמ הב ,הבית יהוז
 ,םירבח לש תורגיא ,אמא-אבא לש ,םירוה לש םיבתכמ םהב יתאצמו תוריינה ןיב

 ונמוי ,םיפד יערקב יתחגשה תוריינ תמירע ךותבו .םינותע יריזג ,תונובשח
 .רבח לש

 הנהו ,םירוזפה תוריינה תא תוחאל ידיב הלעש דע יתחרטו יתעגי הברה
 : ןמוי ותואמ רפסמ םיעטק איבמ ינא

 יתחנה .ידיב ירורצו יתסנכנ ."דנאלמענייק,ל יתאב םויה -- ןושארה ימוי

 ינא ימ -- לואשל ילא הנפ אל שיא .יליעמ תאו יעבוכ תא יתרסה ,הניפב ותוא

 רזומ והשמ .הליל ותוא לכ וילע בשוי יתייהו לספס לע יתבשייתה .יתאב ןיאמו

 ןיינמ .םידקרמו םירמזמ ,םיבושי ויה הלילה לכ 1 םישנאה םינשי יתמיא ;ןאכ

 !? חוכ הברה הכ םהל אב

 וניא שיא המ םושמ .המואמ יתמעט אלש ינשה םויה הז --  ינשה ימוי
 ןחלושה לע ינא האור ...יל שיגמ וניא שיא ,והשמ לוכאל ןחלושל תשגל יל ארוק

 :הלאשב והשימל יתינפ םויה .שייבתמ יגא ךא ,סגונו שגיג דחא לכו םחל

 ויתואור תא הלה יב עקת ."זכרמה ןמ וילא בתכמ ידיב -- להנמה ןאכ והימ,,
 -- "[ימומרע ןודז שיא] "רייארפ,, הזיא, -- ;יתלחלחתהש דע קוחצב ץרפו

 .יתלאש אל רתוי .ריטפה

 אל םויהו -- יעבוכ תאו יליעמ תא יתילת ,יתבית תא יתחניה לומתא

 האר ילוא ,ולאוש ינאש ימ לכ .םישוע המ עדוי יניא .ךובנ ינא .רבד יתאצמ

 .יל קחוצ -- יעבוכ תא

 לכ םע רבכ דקרמ .''דנאלמענייק,,ב תיבדןב תצקמ רבכ ינא -- םימי עובש

 תא עדוי וניא שיא םנמא .דואמ בוט הז ;םהמע אדח"אתווצב לכוא ;םירבחה

 .הרועמ ימצע שיגרמ ינא לבא ,לאוש וניא שיא .ןאכ ישעמ המ ,ינא ימ ,ימש

 דחי ללוחמ יתייהו לגעמה ךותל יתפחסנ -- דוקירה תעב ,ישילשה םויב הו היה

 ימצע שח יתלחתה ךכו םלוכ ומכ יתלכא ,ןחלושל יתשגינ ןכ ירחא .םלוכ םע

 .תיבב ומכ

 .ץפקמו דקרמ ינא תעה לכ ."דנאלמענייק,,ב ,דואמ בוט ,בוט -- םימי הרשע
 אצוי ןכ יתייהו רשפא .יתדבע אל תחא םעפ ףא לבא ,םימי 10 רבכ ןאכ יננה
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 םיכלוה םלוכ אל ,ךכ ןיבו ךכ ןיב .רבד יל רמוא וניא שיא ךא ,הדובעל םעפ

 לואשל יאדכ .םילוח םה אמש .תיבב םירתונ םתיצחמ ידכ ,דימת תע לכ .דובעל
 -- השק דחא רבדב קר ,דואמ בוט ,בוטב ימצע שח ינא ללכ ךרדב .והשימ תא
 - - - רבד ןיא ,לבא ,הנישב

 ןמרבוג .א 1928 ,הבוסולק

 תוטו%

 : הבופולק לש ןולימה ןמ א

 .םידגבה ןסחמ ארקנ ךכ -- כשמו

 .םירוגמה יתבב םירודיסו ןויקנ תודובע -- 'הקרובוא,,

 .שדח רבחל ,"קורי,,ל יוניכ ,ןושפט ,אדג-שיב -- 'םופמוי,,

 .דיתעב גוז -- "םלבורפ,

 הרהזא ; תורוחבה רדח ןיבל םירוחבה רדח ןיב הציחמכ דירפמה ןידס -- /''רוסא,

 ...הידגב ףילחהל תדמוע הרוחב ובש םוקמה רבעל "ץיצי, לבל םיוסמ עגרב רוחבל

 תופיפצה יאנת בקע ,הרשכהה יצוביקבו הבוסולקב הצופנ הלחמ ,תדרג -- "שוגָאט,/
 .רוידב

 .ונלויק עמ'ש ונב'ר ונרו'מ -- קשרמ : תובית ישאר .ב
 .השדחה הרבחב םידבועו םילבוס תורבחלו םירבחל ץוביק -- הבופולק

 : הבוסולקל אבש שדח רבחל םינפ-תלבק לש חפונ .ג
 םשל ךמצע תא תלפיה אל המלו -- רהנ םרוז וא תבכר תרבוע םכריעב ,רבח,

 /? ןאכל ךאוב ינפל

 השלוח ינמיס הלגי אל םא ; שדחה רבחה לש ויפואו וחוכ תא ןוחבל התיה הנווכה

 הרשכהה לש םישקה םיאנתב דומעיש ול אוה ןמיס -- ויתובקע לע דימ בושי אלו

 ...ונלשמ אוהו

. . 
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 הרישנ הבה

 סוגותו ווקמ -- תיאבוסולקה הרוישה יצואמ
 (םי-לילג) דיבר הנח -- תירבעל שידיאמ

 םתוח רשא ,הבוסולק ינומזפ םגרתל המישמה דואמ תבכרומ

 .םהב עובט תוינטנופסה

 וריתה ,"רקפה"ינב,, לעכ םמצע לע וזירכה רשא ,הבוסולק ישנא

 ''גנלס,, -- ולטנ הרושב אבה לכמ ; רקפה-ייח ןיעמ םהירישל םג

 דיל תיממע שידיא ,ירבע ביג ,תינלופ וא תיסור הלימ ,יצוביק

 .םשו הפ יטויפ-יתורפס יוטיב

 םישגפמב ,הליכאה תעשב ,הדובעב ודלונ ונינפלש םינומזפה

 בורק ראשיהל םגרתמה תא תבייחמ ךכל תועדומה .ה'רבחה לש

 ,םירישה ורשוה וב יווהה תא שוחל ,ויתונוכת לכ לע בותכל דואמ

 םיירוקמה םהייח לע רומשלו יווה ותוא ךותמ שדחמ םתוא רוציל

 .תרחאה הפשב

 .ר יח

 טכאנאב טעפש

 ערַאנ רעד ףיוא ,טכַאנַאב טעפש
 ;ערַאד יד ,ךַאלעדנייב יד קַעווַא רימ ךיא גייל
 ,ןצרעה ןיימ ןיא גנונעפָאה ןיימ ךַאוו

 .ןצרעק ןיא ןייז רימ ןלעוו ץרא ןיא זַא

 ,ןעמוקעגפָארַא ןַאב ןופ ןענעז רימ יוו יוזַא

 .ןעמונעגפיוא "םולש, טימ םיצולח זנוא ןבָאה

 -- - -- גנונעפַאה ןיימ ךֶאוו

 ,טיורב טימ ייט רימ ןסע ירפ רעד ןיא

 .טיוט ןטימ ךיז רימ ןעעז * רעירַאק ןיא ןעייג רימ זא
 -- - - גנונעפַאה ןיימ ךַאוו

 ,טנעוו יד ןופ רענייטש ןפרַאוו ןעמ טוט רעירַאק ןיא
 .טנעה יד רימ ךיא עשטילַאקעצ קיבוק ַא םענ ךיא זא

 - - -- גנונעפַאה ןיימ ךַאוו

 .ןכערב סיפ יד ןעוט םירבח לייט ַא

 .ןכעטש רענייב יד ןעוט םירבח לייט ַא

 -- -- -- גנונעפַאה ןיימ או

 .קמועב הבצחמ תינלופב ועמשמ -- "רעיראק, *



 ,ןרַאפ ץוביק ןטייווצ א ןיא ןליוו םירבח יד

 .ןרָאי עטקַאהעגפַָא ןבָאה ייז ןלעוו טשינַא

 -- -- -- גנונעפָאה ןיימ ךַאוו

 ,ןביירש הצעומ ןיא ןעוט םירבח יד

 .ןביילקרעביא ךיז ץוביק ןטייווצ ַא ןיא ןליוו ייז זַא

 -- - -- גנונעפַאה ןיימ ךַאוו

 ,רעסעב ןייז טעוו סע זַא ,ןביירש ךֶאד טוט ** יטעב

 .רעסערג ןוא רעסערג ץלֶא גָאלּפ יד טרעוו לייוורעד

 - - -- גנונעפָאה ןיימ ךַאוו

 ,גנַאב ןעוט טעוו סע ,רעכיז ןיב ךיא ,םירבח

 .קנַארק ןיוש ןענעז םירבח לייט ָא לייוו

 - - --  גנונעפַאה ןיימ ךאוו

 ,הצעומ יד ןוא זכרמ רעד ןענעז קידלוש

 .הקפסה עטוג ןייק טשינ ןבעג ייז לייוו

 - - -- גנונעפַאה ןיימ ךָאוו

 ,ץוט א תורבח טימ יטעב זנוא טָאה טשטנעבעג

 .ץונ םעניילק ַא ןעגנערב ןוא ץצח םוצ ןעייג ייז

 -- - -- גנונעפַאה ןיימ ךַאוו

 (ינומלא -- רבחמה ,1925 ,הבוסולק)

 :םוגרת

 לילב רחואמ

 תוצח רחאל ,שגרדה ילע

 ; תואלה יתומצע ץולחא, חינא

 בלבש יתווקת ,הרע אנ ייה

 .ברקו ךלוה היילעה םוי יכ

 םולה ונעגה תבכרב רשאכ

 .םולש תכרבב םיצולח ונומדק

 -- - -- -- הרע אנ ויה

 .ןילהווב "ץולחה, לש תילילגה הצעומה שארב הדמע ,הקסרדנב היתב -- יטב **
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 ,ונבל תא דעסנ התו םחלב

 .וניניעל תוומהו רעצנ "רייראק,ה לא
 -- --- -- א ויה

 .תוריקה ןמ םינבא וליטי "רייראק,ב

 .תועבצא עצופו היבוק לטונ ינא

 - 7 -- -- אנ ולה

 ,םייכרב קיפ םישחה םירבח שי

 .םיינתמ ןורבשב םינעתמ שי

 - ==-< == 1 ליה

 ,עוסנל םה םיצור רחא ץוביקל

 .עווגל ונמת :םה םירמוא ,תרחא

 -- --- -- אנ ויה

 ,םיבתכמ וצירי הצעומה לא

 .םישקבמ רובעל רחא ץוביקל

 ----- אניה

 ,רפתשי דוע לכה יכ תבתוכ היתבו

 .רתוי םויל םוימ לודג עגפה ךא
 = = = = | ללה

 ,וטרחתת ךכ רחאש ,םירבח ,ינחוטב

 ,ולח ,וסרק רבכ ונתאמ םיבר יכ

 ---- - אניוה

 ,הצעומה המשא ,זכרמה םשא לכב

 .הבוט הקפסא םינתונ םניא יכ
 == = == == 6 ללה

 ,רסירת תורבחב היתב ונתוא התכיז

 .רעצימ -- ןתלעות ךא ,ץצחל ןה תוכלוה
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 יצולח סתס,,

 ,יכונא המ עדתה

 ?ינא ימ עדתה

 קינרמוש אל ינא

 ,ינודרוג אל םגו

 קינבשומ אל םגו

 .ץוביק שיא אל ףאו

 ? יכונא המ עדתה

 .ץולח םתס ינא --

 ,יכונא המ עדתה

 ?ינא ימ עדתה

 ,ןטנגילטניא אל ינא

 ינומה אל םגו

 * "ןטסי,, ינניא םגו

 .תויפיצפס ילבו

 ?יתא שי המ עדתה

 .תויצולח טושפ --

 ,ץולח םתס ,ץולח םתס

 ,באדי המ ךל יבל

 םינוגראה ,תוגלפמה

 !בה ,בה :ךל םיקעוצ

 תוצובק ןכה ,תוגולפ ןכה

 ;םש דובענ ונחנאו

 ,סמעה לועה ,ףוכ םכשה

 .םתס-ץולח קר התא יכ

 (ןמרבוג .א :רבחמה ,1926)

 :"םימזיא, ילב : רמולכ *



 ןעמוקעג רימ ןענעז סָאוו רָאנ

 ,רענייטש יד רימ ןקאה גַאט ןצנאג א

 ; רענייב יד זנוא ןכערב טכאנייב טמוק'ס

 ,רעסעמ ץיפש ןפיוא זדנוא ןעמ טיג ןסע
 .רעסעב ןרעוו טעוו'ס ,וצ זדנוא טגַאז'מ

 םאב-יריב-ירישט

 ; רעבירג רימ ןבָארג גָאט ןצנַאג א

 .רעביפ ןיא זדנוא טפרַאוו טכַאנַאב טמוק'ס

 ,ןעמוקעג רעהַא רימ ןענעז סָאוו ךַאנ

 -- ? ןעניר זדנוא ןופ לֶאז סייוושדטיוט זַא

 םאב-יריב-ירישט

 ,ןקַארַאב יד ןיא רימ ןפַאלש ,ןפָאלש
 ,ןקַאנק ץלָא טוט סע ,טניוו רעד טפייפ סע

 ,ןטעב ןֶא ןוא ןצארטַאמ ןֶא

 .ןטערַאגיס ףיוא ןשֶארג ַא ָאטשינ זיא'ס

 םאב-יריב-ירישט

 :רחא חסונ)

 ,סעקטַאלַאּפ ןיא רימ זעניווו זעניווו

 ,סעקטַאג ןייק אטשינ ,ןזיוה ןייק ַאשינ

 ,לטעב ןייק אטשינ ,ןשיק ןייק ַאטשינ

 .(ןטערַאגיס ףיוא טלעג ןייק ָאטשינ

 (ינומלא : רבחמה ,1927 הבוסולק)

 :םוגרת

 ונעגה ןאכל המל ,המל

 ,בוצחנ ןבאב םימת םוי

 ; בואכמ וניתומצע לילה אוב םע

 ,םילכוא ונא רצ םחל

 .םימיה תוברב בטיי יכ םירמוא
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 ,ונימי לכ הבוצחנ תורוב

 ;וניתומצע דיקרת תחדקה ליל םע

 ,ונעגה ןאכל המל ,המל

 - - -- ?ונתנ ונפוג ךרפלו העיזל

 ,חוננ ליל םע םיפירצב

 ; חורה הקרוש ,קרוח לכה

 ,הטימ ןיאו ןרזמ ןיא

 .הטורפב הירגיס ןיא

 :רחא חסונ)

 ,םילהואב ןוכשנ ןוכש

 ,םינותחת ןיא ,םייסנכמ ןיא

 ,הטימ אלו תירכ אל

 .(הטורפב הירגיס אל

 הבוסולקב הנותח

 ,הבוסולק ץוביקב

 ,םינמזה ןמ ןמזב

 -- הפוחו בר ילבו

 .םינתחתמ הרהמב

 ,יתאצי הגולפב

 ,הרוחבו ינא

 ,יתעדוה םירבחה דחאלו

 - - 7- הפוחה ברעהש

 הנותחה רחאל ,ןמרבוג .א : רבחמה)

 (1927 ,הבוסולקב הנושארה



 הירחש +יב הבוסולק ןופ

 א

 ,הירחש ןיב הבוסולק ןופ

 ? ךייא רימ ןרעה סאוו יוא

 -- הילע רעד וצ ךיז רימ ןטיירג

 ! ךייא ןופ ןכאל רימ ןוא

 ב

 ,רענייטש ןקאה .רעצעלק ןגָארט רימ

 ? ךייא רימ ןרעה סאוו יוא

 -- רענייצ יד טימ ןצירק רימ ןוא

 !ךייא ןופ ןכאל רימ ןוא

 ג

 ,ןסערעד טשינ ,ןפאלשרעד טשינ

 ? ךייא רימ ןרעה סאוו יוא

 -- ןסעגראפ גנאל עמאמ"עטאט

 ! ךייא ןופ ןכאל רימ ןוא

 ד

 ,רעכעל עזיולב ןיא ןוטעגנא

 ? ךייא רימ ןרעה סאוו יוא
 -- רעכעב טנגוי ןופ רימ ןעקנירט

 ! ךייא ןופ ןכאל רימ ןוא

 ה

 ,ןשנעמ רקפה ,ןגנוי רקפה
 ? ךייא רימ ןרעה סאוו יוא
 - ןשנעב סמענייק ןפראד רימ זוא
 ! ךייא ןופ ןכאל רימ ןוא

: 

 ,ןגראז יד ךיז ןופ ןגיפשעגסיוא
 ? ךייא רימ ןרעה סאוו יוא

 -- ןגראמ ןעיולב ןטימ ןקנורטעגנא
 ! ךייא ןופ ןכאל רימ ןוא
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 ז

 ,חור טימ ףוג ןסאגעגפיונוצ

 ? ךייא רימ ןרעה סאוו | יוא
 -- חור א יוו ךיז רימ ןגַארט

 ! ךייא ןופ ןכאל רימ ןוא

 ח

 ,ןעילפ רימ ןוא ןצנאט רימ ןוא

 ? ךייא רימ ןרעה סאוו יוא
 -- ןעילג זנוא ייב רעצרעה יד ןוא

 ! ךייא ןופ ןכאל רימ ןוא

 ט

 ,דנאל-טפנוקוצ םוצ טקנייבעגסיוא

 ? ךייא רימ ןרעה סאוו יוא

 -- טנאהדוצ-טנאה ,רבח ,עשזטכעלפ

 ! ךייא ןופ ןכאל רימ ןוא
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 :יירש ,םענייד הורמוא םוצ ףור

 ? ךייא רימ ןרעה סאוו יוא

 -- ?יתמיא ,וישכע אל םא

 ! ךייא ןופ ןכאל רימ ןוא

 "ןמרבוג .א : רבחמה ,1928)

 :םוגרת

 הירחש דע הבוסולקמ

 א

 -- הירחש דע הבוסולקמ

 -- ? םכלו ונל המ

 עירפמ ןיאב תולעל ןוכינ

 .םכלוכל קחצנו



 ב

 ,םייפא תעיזב תורוק אשינ

 -- ? כלו ונל המ
 םייניש קורחנ ,ןבאב בוצחנ

 .םכלוכל קחצנו

 ג

 -- וגחנא םיבערו הניש ירסח

 -- ?םכלו ונל המ

 ונחכש ןמזמ אמא-אבא תא

 .םכלוכל קחצנו

. 

 -- םידגבה ערקו יאלט

 -- ? םכלו ונל המ

 םירוענה סוכמ התשנ

 .םכלוכל קחצנו

 ה

 -- ךרפו רקפה -- רקפהדינב

 -- ?םכלו ונל המ

 ךרדל הכרב לאשנ אל
 .םכלוכל קחצנו

 ו

 - ונרקע בלמ תוגאד

 -  ?םכלו ונל המ
 ונרכתשה רקוב תלכתמ

 .םכלוכל קחצנו

 ז

 -- חורו ףוג ונל םה דח

 -- !םכלו ונל המ

 חורה ומכ אשנתנ
 .םכלוכל קחצנו
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 ח

 -- הדוקרנו הפוענו
 -- ? םכלו ונל המ

 אוה דוקיכ ונביל יכ

 .םכלוכל קחצנו

 ט

 -- םיחמכ רחמה ץראל

 -- !םכלו ונל המ

 ,םיחא ,ובלש דיב די

 .םכלוכל קחצנו

 ף

 -- יד ילב קעז ,רעסל ארק

 -- ?םכלו ונל המ

 -- !!יתמיא וישכע אל םא

 .םכלוכל קחצנו

 עיירטעג רעטכאט

 ,ןעוועג וטסיב ּווו

 .ןעוועג וטסיב וו

 ? עיירטעג רעטכָאט רימ עשזגָאז

 ,הרשכה ףיוא --

 ,אווָאסָאילק ץוביק ןיא

 ! היחמ ַא ןזעוועג זיא'ס ,עמָאמ

 יזָאטעג וטסָאה סָאוו

 ,ןֶאטעג וטסָאה סָאוו

 ? עיירטעג ,עניימ רעטכָאט

 ,רענייטש ךיא בָאה טקעקסאטעג --

 ,רענייב עניימ טעקסַארטעצ

 ! היחמ ַא ןזעוועג זיא'ס ,עמָאמ

 ,ןסעגעג וטסָאה סָאוו

 ,ןסעגעג וטסָאה סָאוו

 ? עיירטעג רעטכָאט רימ עשזגָאז



 :םוגרת

 ,ןגָאוו םעד ןופ לפָאטרַאק --

 ,ןגָאמ םעד טכָאמעג לת ַא

 ! היחמ א ןזעוועג זיא'ס ,עמַאמ

 ,ןעקנורטעג וטסָאה סָאוו
 ,ןעקנורטעג וטסָאה סָאוו
 ? עיירטעג רעטכָאט רימ עשזגַָאז

 ,ייט ,עווַאק עצרַאווש --
 ,ייוו ןוא ךא זַא ןעוועג זיא
 היחמ ַא ןזעוועג זיא'ס עמַאמ

 ,טריצַאפש וטסָאה וו
 ,טריצַאפש וטסָאה וו

 ? עיירטעג רעטכָאט רימ עשזגָאז

 ,סעקלאב ףיוא ןוא רעצעלק ףיוא --

 ,סעקילאק ןרָאוועג ןענעז רימ

 ! היחמ ַא ןזעוועג זיא'ס ,עמָאמ

 ,ןפָאלשעג וטסיב ּווו ןוא

 ,ןפָאלשעג וטסיב ּווו ןוא

 ? עיירטעג עניימ רעטכַאט

 ,ייה ,ייה םידיוב ַא ףיוא --

 ,ייווצ ,ייווצ םיצולח טימ
 ! היחמ א ןזעוועג זיא'ס עמַאמ

 (ינומלא : רבחמה ,1928 הבוסולק)

 תודומח תב ,יתב

 ? תייה הז ןכיה

 -- !תייה הז ןכיה

 ,תודומח תב ,יתב יל אנ ירפס

 ,הרשכהב יתייה --

 ;(ע רל מ) הבוסולק ץוביקב

 .תושפנ היחמ הז היה
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 ? תישע םש הז המ

 -- ? תישע םש הז המ

 .תודומח תב ,יתב יל אנ ירפס

 ,יתררג םינבא --

 ;יתרביש יתומצע

 .תושפנ היחמ הז היה

 ? תלכא םש הז המ

 -- ? תלכא םש הז המ

 .תודומח תב ,יתב יל אנ ירפס

 ,יתלכא המדא-יחופת --

 ,יתלקלק יתביק

 .תושפנ הייחמ הז היה

 ? תיתש םש הז המו
 -- ? תיתש םש הז המו
 .תודומח תב ירפס ,יתב ,ירפס
 -- רק הת ,רוחש הפק --
 ,רמו ער םעט
 .תושפנ הייחמ הז היה

 ? תלייט הז ןכיהו

 -- ? תלייט הז ןכיהו

 .תודומח תב ,יל ,יתב ,ירפס

 םישירמו תורוק לע --

 -- םיכנל ונוכפהש

 .תושפנ הייחמ הז היה

 ? תנשי הז הפיא

 -- !תנשי הז הפיא
 .תודומח תב ,יתב יל אנ ירפס

 ,תחש לע ,הילעב --

 ,דחיב םיצולח ינש םע

 .תושפנ הייחמ הז היה



 ןעוועג רימ ןענעז םיצולח ןאצ

 ,ןעוועג רימ ןענעז םיצולח ןעצ

 ,ןאגעג ץוביק ןיא רימ ןענעז

 ,ןרָאוועג ןלַאפרַאפ געוו ןפיוא רענייא זיא

 .ןיינ ןבילבעג רימ ןענעז

 ןציווש ןייז טימ קאשראמ ,יוא

 ,ןעמעלבָארפ טימ ץוביק רעד
 סָאד גיוט עשז סָאוו וצ ,סָאד ףרַאד עשז רעוו

 .ןעמענ סאד לֶאז חור רעד

 ,ןעוועג רימ ןענעז םיצולח ןיינ

 ,טכַארטעג "ןעמעלבָארפ, ןגעוו רימ ןבָאה

 ,ןרָאוועג סאמנ ןצנַאגניא סָאד םענייא זיא

 .טכַא ןבילבעג רימ ןענעז

 -- -- - ןציווש ןייז טימ קאשראמ ,יוא

 ,ןעוועג רימ ןענעז םירבח טכַא

 ,ןפָאשעג לודג ץוביק ַא רימ ןבָאה

 הנטק הצובק ַא ראפ ןעוועג רענייא זיא

 .ןפָאלטנַא זנוא ןופ זיא ןוא

 - -- - ןציווש ןייז טימ קָאשרַאמ ,יוא

 ,ןעוועג רימ ןענעז םירבח ןביז

 ,ןעמאזוצ טבעלעג רימ ןבָאה

 ,בוטד-םוי א ראפ ןעמוקעג זיא

 ,ןעמַאמ רעד וצ טקנעברַאפ רענייא ךיז טָאה
 - - -- ןציווש ןייז טימ קאשראמ ,יוא

 ,ןעוועג רימ ןענעז םירבח סקעז

 ,ןטָאבעג טָאה טָאג יוו טבעלעג

 ,טַאהעג הנותח זנוא ןופ רענייא טָאה

 .ןטַארַאפ רֶאג זנוא טָאה ןוא

 - -- -- ןציווש ןייז טימ קאשראמ ,יוא

 ,ןבילבעג רימ ןענעז םירבח ףניפ

 ,טומ םעד ןרַאלרַאּפ טינ
 ,ןרַאוועג קנַארק זדנוא ןופ רענייא זיא

 .טוג טינ רָאג ןרַאוועג זיא

 -- - - [ציווש ןייז טימ קאשראמ ,יוא
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 ,ןלייה םיא טלָאוועג ןבָאה רימ

 ,הצובק ןיא זדנוא ייב עקאט

 ,ןענַאטשטנַא ךוסכס ַא ךרודַאד זיא

 .הצורמ טינ זיא רענייא
 -- - - ןציווש ןייז טימ קאשראמ ,יוא

 ,ךוסכס טימ טכָאק סע ןוא

 ןעמעלבָארפ טימ ץוביק רעד

 ,סֶאד ףרַאד עשז רעוו ,סָאד גיוט עשז סָאוו וצ

 .ןעמענ סָאד לֶאז חור רעד

 - - -- [ציווש ןייז טימ קאשראמ ,יוא

 (ןמרבוג .א רבחמה ,1928 הבוסולק)

 :םוגרת

 ונייה סיצולח הרשע

 ונייה םיצולח הרשע

 ; הרשכה ץוביקל ונכלהו

 ךרדב דחא ונל דבא

 .העשת קר ונרתונו

 ,ליגרכ ץיוושמה קשרמ ,יוא

 ,חוני אל תויעבמ ץוביקה

 -- ?ליעומ הז המל ,ץוחנ הז ימל

 .חורה לכה תא חקי

 העשת םיצולח ונייה

 ;ונבשח "םימלבורפ, לעו

 ארזל ןינעה דחאל היה

 .ונבזענ הנומש ונחנאו

 -- -- - קשרמ ווא

 ,ונרתונ םירבח הנומש

 ;ונינב זא לודג ץוביקו

 הנטק הצובקב דחאה קשח

 .וניחא ושפנ לע טלמנו

 ----- - קשרמ ,ווא
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 ונייה םירבח העבש

 ;המידק ונדעצ דחיו

 דחאה ףקתנו גח םוי עיגה

 .אמאו אבאל םיעוגעג

 ---- - קשרמ ,יוא

 ונייה םירבח השיש

 ; תדכ ונייח דחיו

 השא ול אשנ ,דחאה םק

 .דגב ונלוכב ךכו

 - --- - קשרמ ,יוא

 ונרתונ םירבח השימח

 לועה ונאשנ ץמואבו

 הלח ונתאמ דחא עתפש דע

 ,לכה לע דרי בצעו

 ------- קשרמ ,יוא

 ילוחה ןמ אפרל ותוא וניצר

 ;הצובקה ךותב אקודו

 ,ךוסכסל היהש ליחתה חוכיו

 .החימו דגנתה דחא יכ

 -- -- -- קשרמ ,יוא

 ,זא ךוסכסה חתרו הלעו

 -- חוכיו ,םימלבורפ ץוביקב

 -- ליעומ הז ימל ,ץוחנ הז ימל

 .חורה לכה תא חקיש

 ----7-- קשרמ ,יוא
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 ----= רעכיג ,םיצולח

 ,רעכיז םיצולח ,רעכיג םיצולח

 ;פעק יד טזאלעגפארא טשינ

 ,ךעלקעז יד טיינראפ ,ךעלקעפ יד טקאפראפ

 .קעווא טייג דזעיָאפ רעד לייוו

 ,איזורד עיסוו עיטיַאשטשַארפ

 ; אווָאסָאלק יִאשטשַארפ

 ,ַאדגעיסוו אנ ,םעידעי ,םעידעי

 ! לארשי הצרא

 ? יתמיא -- וישכע אל םא

 !?יתמיא -- וישכע אל םאו

 :םוגרת

 אנ ורהמ ,םיצולח

 ,אנ וחטיב ,םיצולח ,אנ ורהמ ,םיצולח

 -- !שאר ודירות לא

 ,אנ ורשק םיקשה ,אנ וזרא תורורצה

 .שוטת טעמ דוע תבכרה

 ,םידידי םולש ויה

 -- !הבוסולק םולש ייה

 םיעסונ ונא תותימצל

 .לארשי הצרא

 ? יתמיא -- וישכע אל םא

 !?יתמיא -- וישכע אל םאו

 (ינומלא -- רבחמה ,1929)
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 ,ץרא ןייק רַאפ ךיא

 ,טוג רעייז זיא'ס

 ץרא ןייק ראפ ךיא

 ,דיי א ןיב ךיא לייוו

 ,ץרא ןייק ראפ ךיא

 ,טלעטשעגטסעפ זיא'ס

 ץרא ףיוא לייוו

 .טלעוו עצנאג יד טייטש



 :םוגרות

 ,ץראל עסא

 ,יבל חמשי

 ,ץראל עסא

 .ינא ידוהי יכ

 -- ץראל עסא

 ,םלשנו םת

 ץראה לע יכ

 .םלועה לכ דמוע

 ?ךכ לכ ךופה םלועה עודמ

 ,הטמל הז הלעמלש המ

 ,הלעמל הז הטמלש המ

 ,ןבל הז רוחשש המ
 4? רוחש הז ןבלש המ

 ,תידוהי הטרפוא יפל רשוה -- 1930)

 (תוניגנמ יתש לש רוביח



 הרייעב -- הבוסולק

 ווקיבש העבוא .א

 םתיאו הרייעה לא ואבש הבוסולקמ םיחילש ,םירבח העברא .ויה םה העברא
 םייתנשב םינוש םידעומב םא-יכ ,ואב תחא תבב אל ...העיבתה ,רופיסה ,האצרהה
 .1928--1927 תונש ,"ץולחה,,לו תונויצל תושקה

 אל שיא .החפשמה םשב -- ךכ .ןירוק -- רוקיבה ןמז תניחבמ םהב ןושארה

 -- ףינסבו הרייעב תושעל תנמ לע דחא ישיש םויב אב אוהו .יטרפה ומש תא עדי
 חחושל ונידיב קפיס היהי ירה .אתרטוז אתלימ ואל -- "תבשה לכ,  .תבשה לכ

 תימשר םירדגומ זא ונייה םרט .תויעבהו תולאשה לכ תא רותפלו ןבלל ,ררבלו

 לאו .תירבע תינויצ רעונ תורדתסה םתס ונייהו "ריעצה-ץולחה,, תעונתל
 -- ונאיצוהל ,ונתנמזה-ונתאירק יפל אב אוה ,"תימתס,ה ,תאזה "תורדתסה,ה

 ."תוימתס,ה ןמ -- תצקמב אולו

 לא דרויו םוקר הנוראווצש ,הרוחש תיסור הצלוח שובל ,ןודעומל אב אוהו
 השוע ,הפי רוחב .ןידדצל םידרויו םיבלושמ היתוצקש דב-תרוגח רוגח אוהו ,דצה
 הפמ ושחלתיו ...אוה רבד ,ןכא ,הבוסולקב ונשי הזכ : תורוחבה לע רקיעב םשור
 ..הצרי ברעה :ןזואל

 .וינפוא לע רּובד רבד ,רדוסמ .שממ םואנ אלא םתס האצרה אל .הצרה אוהו
 ץראב .השק בצמה היה ירהו .בצמה לע ,המודמכ -- ? םאנ המ לע ! רביד המ לע

 ואיצוהש "םידרוי,,ה ובר ,הרייעב םגו ,ןילופב .התיה אל טעמכ -- היילע .רבשמ

 וירבד ויה הז בצמב ...וכיחו וכיחו םישגא ובשי הבוסולקב .הער ץראה תביד תא

 ןודעומה ."לארומ,ה תא םירה אוה ,דדוע אוה ,הווקת ךסנ אוה .םייניע יריאמ
 םירוחב םתסו "םיצולח,, םעפ ויהש-ימ לכ םג עומשל ואב .הפ לא הפמ אלמ היה
 לש תוהמאו תובא ,םישגא ואבצ ,תונולחה ירוחאמ םג ,ןודעומה לעו .תורוחבו
 .הרוצע המישנב ובישקהו ודמע -- םידוהי םתסו המינפ םיאצמנה

 .הרייעה לכ אולמ ,לוכה זכרמב רוקיבה היה -- ש"צומבו תבשה ךשמב

 ןודעומה -- בושו .תובושתו תולאש -- ש"צומב ,ברעבו ;תוחיש ,תופיסא ,תובישי

 תופוחד ,תובר תולאשהו .שממ םיעלבנ םירבדהו םיבר ץוחב םיאבוצ בושו אלמ
 : תולועו תוצרופ ןהו ןתעש העיגה וישכעו ןמזה ךשמב ורבטצהש ,תולהובמו

 .הבוסולקמ חילשה לא ,וילא תונפומ םייניעה לכ .'וכו 'וכו יתמו דציכו ,המלו עודמ

 ,םעט בוטב ,טוריפב הנוע אוה לוכה לע ,עדוי אוה לוכה ,הזה יאבוסולקה ,אוהו

 -- הבוסולקב םיאצמנ הלאכ הנה,, !םשורה -- רקיעהו .החוורה התיהו -- העידיב

 ירהו -- ? אורקל ,דומלל םיעצמאהו תונלבסה ,ןמזה םהל ןיינמ ;ונעדי אל ונאו

 ...רתוי דוע תולעפתההו הלודג ההימתה התיהו "...השקו הברה םה םידבוע

 .קשרמ היה הפוקת התואב רקיבש הבוסולקמ ינשה

 תעונתל ונפרצל -- תחאה .ורוקיבל תורטמ יתש ויה ינעטמ ינורכז ןיא םא

 .הבוסולקל ,הרשכהל ה'רבח המכ הרייעה ןמ איצוהל -- היינשהו ,"ריעצה-ץולחה,,

 ימינפ חוכיווב זא ונאצמנו ,תרדגומ אל ,םתס רעונ תורדתסהב זא ונייה ,רומאכ

 ףינסב תיתוברתהו תיכוניחה הלועפה יכ ףא .ונלש תיתעונתה הרדגהל סחיב השק

 תצובק לש רוקיב לגרל ירה "ריעצה-ץולחה,,ו "ץולחה,, חורב הליחתכלמ התיה
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 ירבחמ קלח לצא הלע -- הבורקה הרייעהמ "ריעצה-רמושה,,ממ תורענו םירענ

 תצובק התוא .אקווד צה"ושהל תופרטצה לע ןויערה ויתורבחמ -- רקיעבו ףינסה

 תנייוזמ ,םינוש דרש ינמיס הדונע ,הדיחא תשובלת השובל התיהש ,םילייטמ

 םושמ רשא איה -- תולוק ילוקב תכרבמו ךסב תכלוה ,תורצוצחו תולקמ ,םילגדב

 ,"תוימינפ,,ו "תוינוציח,, :ויתודג לע חוכיווה הלעו .הירבחהמ קלחל המיסקה המ

 .'וכו 'וכו ןכותו הרוצ

 קשרמ לש ועמשו ומש .תויעבו תוישוק ץרתי יאדו אוה .קשרמ -- הנהו

 ברקב םג אלא םינויצו םיצולח ברקב קר אל וינפל וכלה -- הביבסה תורייעב

 םירגובמו רעונ אלמ היה ףינסה ןודעומ .םיטסינומוקו םיאדנוב ,םיעבשומ םידגנתמ

 -ילעב ,רבד יניבמכ םיעודי ויהש םיטסינומוק לש הצובק םהבו ,םיגוסה לכמ

 ,םהמ דחא רקיעבו ,םיטסינומוק םתוא הנהו .תויעבב םיאצמתמו רפס יארוק ,הרכה
 םצע לע ותא חוכיווב וליחתה -- הרייעב דואמ לבוקמ ,ףירח ןסומלופו ליגרו יקב

 ןיאש חיכוהל הסנמ ,תודבועו םירפסמ חיטמ טסינומוק ותואו .תונויצה לע ,ןיינעה

 רבכ איה ללכבו ,ז"עלב היפוטוא ,הימפסאב םולח ,חרפ אברוע אלא תונויצה

 ,החלצהה אישב םה םידוהיה -- תוצעומה תירבב וליאו .לגרה תא הטשפ זמזמ

 .'וכו "וכו ןא'גיבדוריב ,תויוכז ןויוויש

 הנהו .עסשמ אל ,ץרפתמ אל ,תונלבסב ,טקשב -- אקוודו ,בישקמ קשרמ

 ,קמנמ ,ריבסמ אוה .זלה לש וניינב לכ תא קרפמ תוטשפבו טקשב :רבדמ אוה

 םגו ץראה יניינעב םג הבר תואיקב ךות ,דגנכש תודבוע הלעמ ,תונעט ךירפמ

 הבוסולק שיא : ההחוורה התיה .םוצע היה םשורה .תוצעומה תירבב םידוהיה יניינעב

 ,ונאו .לוכה עדויהו ףירחהו יקבה ,הרייעבש םסרופמה ,זלה טסינומוקה תא חצינ
 .הבוסולק שיא ,אוה ונלשמ ירה :יעיבשה עיקרב וליאכ -- "םיצולחה,, ,רעונה ינב

 תלטה םושמ םג ןיפיקעבו ןירשימב הזב היהו םיחצנמה ונא ןכש ,םיאג ונכלהתה
 ."ריעצה-ץולחה,,ל הרדגהה ןוויכב הערכהה דצל דבכ לקשמ

 ,םינושארה םיינש .ךרבא הירא היה ףינסב ורקיבש הבוסולק יחילש ןיבמ ישילשה

 רוקעל המ זא היהו ,"םירה ורקע, שממ -- תולאש ורתפ ,תוישוק וצרית ,ומאנ

 ןרק .תונויצב הדירי תפוקת וז התיה ירהש .םירוענה ינב תובילב עוטנל המו

 ןיבו םיטסינומוקה ןיב רקיעב הרייעב םיחוכיווה ואג-ולעו ,התלע םיטסינומוקה

 ויה םמצע םהש זמזבו ,ןויצל התלכ םשפנש תורענהו םירענה הלא ;"םיצולחה,

 םייתפש תמחלמ םחליהל םהילע היה -- לואש יברמו ךרד יכובנו תועידי ילד

 םתואב .'וכו םירוהה םע ,"םידרוי,,ה םע ,םיטסינומוקה םע : תותיזח המכב השק

 בגאו ריבסהל ,ןבלל ,ריהבהל עדיו הרייעל אב היהש ינויצ רקבמ וא חילש ,םימי

 םנמא הלאכו .הלעמה םורב וכרע היהו -- דגנתמהו ביריה תא "תוכה,ל ךכ

 זמז רכינ היה ףינסבו הרייעב םמושיר .םינושארה םירקבמה ינש ,רפוסמכ ,ויה

 שיא ,חורה שיא ,רפסה שיא אובי םעפה -- רבד"יעדוי ושחלתה -- הנהו .בר

 ספתנ אל ןיידע ךא ,ואוב םרטב דוע ךרבא היה הארנ ךכ .הבוסולק לש תוברתה

 ? תויעבו תוישוק ץרתי אל ? םאני אל ? עמשמ יאמ :יעבדכ רבדה

 ,והורתכ .טקש -- ורובידו ,ןותמ -- וכוליהו ,טושפ -- ושובלו ,אב אוה הנהו

 עפוש ,בישקהל הברמ ,רובידב טעממ ."ליגרכ אלש,, -- אוה ךא .ליגרכ ,והובבוס

 ותיא ךלהתהל ה'רבחה וסינ הנושארה הפיסאב .בל בוטב ךייחמו החישב תומימח
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 ןהש ,תולאש לע הנעי -- ךכ רחא ,תוצרהל וילע -- לכ םדוק :וימדוק םע רשאכ

 ? ץרתיו בשיי ,בישי ,הבוסולק חילש ,רקבמה אל םא ימו ,תודירטמו תובר כ"כ

 ויתורהבהו ויתובושת .וחוכ הזב אלש דימ רכינ ךא ,ךכב ךרבא ףא הסנמ םנמאו

 ידכ הז "ךבס,, ךותמ תאצל רהממ וליאכ אוהש היה המדנ .תוצממו תורצק ויה

 : םירבחה רוביצב תמייוסמ הבזכא התיה ,ןכאו .רתוי ול םיבורק םיניינעל סנכיהל

 ץיברמ,,ה ,ריבסמה ,ףיקמה "םואנה,, ןכיהו ? ןהילע אהי המ -- תודירטמה תולאשה

 -- דחא רפס איצומ ."ולש,,ב אוה .ךכב שיגרמ וניא ,הארנכ ,ךרבא ךא ? םידגנתמל

 לש "לגלגב, -- ינש רפס איצומ ;ונממ ארוקו ןדמל קחצי לש "הדסמ,, אוהו

 ךכל אל .תצקמב םיהמת תורענהו םירענה .ריבסמו ארוק ונממ ףאו -- יקסנולש

 תרבסה ךות ,השגדה ךות ,המעטה ךות האירקב ךישממ ךרבא לבא .ונווכתנ

 ןאכ הנה .ןווכתנ ךכל אקווד -- שגרומ .הרוצע תובהלתהב תונויערו םיטפשמ

 יליפעמ לש םתונשקעב ,"הל שמח תועבצאו הנטק ונל די ףכב ,ש למעב -- רקיעה

 .ץראב רשא תיצולחה הריציבו ,"הדסמ,

 תויגולואידיא תולאשל תונותנ תוחפ ויתוחיש .רוקיבה ןמז לכ ךשמב ךכו

 ארק .ץראב רשא שפנה תוריסמ לעו הדובעה לע ,םייחה לע תורפסמ רתויו

 םיכרדה לע רפיס ךכ בגאו ץראב םתרמשמ לע ולפנש םיצולחל "רוכזי,, רפסמ

 תודחא תוחיש ירחא ...םיצולח וליפעהו וכלה ןהבש ,השביבו םיב ,תושבושמה

 ורוקיבל היה .הצרעהבו הביחב וילא ורשקתנ םיברו ,סחיה הלעו הכרעהה הלדג

 הרישה -- ךכל יעצמאו המינפ רתוי בלה תמושת תא הנפה אוה .דחוימ ךרע
 .תירבעה

 העדוה אלל ,ףינסה לאו הרייעה לא ,ונילא אב אוה .ןופשנירג היה יעיברה

 םהמ איצוהל םיפינסבו תורייעב םירוקיב-בוביסב זא היהש יל המדנ .תמדקומ

 תועצמאב אקווד םישנא תלבקב הדיפקה אל םהה םימיב הבוסולק .הבוסולקל םישנא

 אל ףאש יל המדנ .המודכו תויאופר תודועתב ,םיימשר םירושיאב ,"זכרמה,,

 הילא אבה לש ןוצרה םצעב הל היה יד .אקווד "ץולחה,ל תוכייתשהל הלאש

 לא "תיעבט,  הריהנ ןיאב ,היילע רסוחו הקוצמ לש םימיבו .הכותב תויחל

 ,"ללש לולשל,, הביבסבש תורייעה לא םיחילש הנממ םיאצוי ויה -- הבוסולק

 .הילא ,חילשה םע דחי םימעפל ,רשי םאיבהלו םישנא ףוסאל

 תפוס ,ךושחו רק ףרוח ברע היה .ןופשנירג םג ונילא עיגה ,המודמכ ,ךכ

 ,המינפ תוסנכומ וינפו וליעמב ולוכ לברוכמ סנכנ אוה הנהו ,ץוחב הללותשה גלש

 זא ויה םיטעמ .ברוצה רוקה ינפמ רותסימו הסחמ -- םרומה ןוראווצה ךותל

 תויונמדדהב תאז ושע רשאכ ,וללה וצא אל ץוחבש הפוסה תאפמו ןודעומב

 לא ברקוהש ןחלושל ביבסמ םיטעמה םהל ובשי .םיפסונ םירבח ףוסאל ,תורחא

 ..רבדמ -- רונתה ריק לא ובגשכ ,זכרמב אוהו ,םחה רונתה

 -- רקיעהו אה לעו אד לע רפסמ .הבוסולק לע ,ןבומכ ? רבדמ אוה המ לע

 ונילע םגשו םיפינסב שקבמ אוה םתואש ,הבוסולקל םיפסונ םישנאב ךרוצה לע

 ...המורת םורתל

 םשלו -- הנניא היילע ,הרוגס ץראה ירה ? תילכתה המ :ולאשת םא היהו

 .ופב לשמ -- הלעה ומצע אוהש ,וז הנעט תריתסל הנהו !? הרשכה תעכ המ

 אלא ,םידדצל םיפעתסמו םישק ויפנעו ףוקזו חושק ועזגש ןליאב -- אוה לשמהו
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 תכפוהו וישרשמ ותוא תרקועו וב תבשונו הפוסה האבו ,םייחטשו םיטעמ וישרשש

 ויפנע ,שימג ועזגש ינש ןליא -- ותמועלו ;היה אלכ היהו לבנו -- וינפ לע ותוא

 -- וב תבשונו הפוסה אובבו ,הירופ המדאב םיקומעו םיבר וישרושו םיננער

 ,ןכאו .הפוסה םעז רובעי דע הטמ יפלכ ויפנעו ותרמצ הטמ ,ןליא ותוא ףפוכתמ

 .ויח תא ךישממו ףקדזמ ןליאה ,תרבוע הפוסה

 וישרושו שימג ועזגש הזה ןליאכ -- ןופשנירג לישממו ךישממ -- ךכ

 הלעת -- התיאו ,היילע אובת ,םעזה רובעי .תיצולחה העונתה ןכ -- םיקומע

 -- הבוסולק ץוביק .תוקיפס לאו דחפ לא -- ןכ לעו .תיצולחה העונתה לדגתו

 ! םייקו יח ,יח

 ..רזחו -- אצי דחא .ב

 תבכרב מ"ק תורשע המכ לש קחרמ -- יתרייע לא הבוסולק התיה הבורק

 םא ,הילא עלקנ הרייעהמ והשימ היה תובורק םיתעל .ינראס"הציבורבמוד ןוויכב

 םירפסמ ויה הלאו ,"אלפ,ב תוארל הליחת הנווכב םאו רחסמו הדובע לגרל

 תורוחבו םירוחב 100--80 : ונימב דחוימה אלפה הז לע תוצובק ילגעמבו תודיחיב

 הבצחמב םידבוע ,םהילגרל "סעמוג,, םילוענ ,אתווצב םייח ןילופ יווצק לכמ
 ,תופיסא :הזה ץוביקה אוה םייח שחורו ."םייוג,ה םע דחי (הירושמ) הרסנמבו

 ויהו .הבורק היילעל הווקתה רסוחו ביבסמ רכנה תורמל -- םידוקיר ,הריש

 ...םימלוחו םיאתשמ ,םיניזאמ תורענו םירענ

 םא ,הביבסה תורייע לא םעפ ידמ תרגשמ התיה הבוסולקש םיחילש םתוא

 הבוסולקל םישנא ןהמ "איצוהל,, ידכב םאו ,םתשלוחב םיפינס דדועלו רוזעל ידכב

 לע םירפסמ ויה ;םימלוחה תובבלה תא םימיעפמ ויה םיחילש םתוא -- הרשכהל

 םיחילצמ ויה םאו .ה'רבחה ןיב חורה התלעו -- היתווקתו היניינע ,הייח ,הבוסולק

 ןיפיקעבו ןירשימב העפשהה הרבגו הרשכהל והשימ תא "םיאיצומ,ו  םיחילשה

 .םירשקה וקדהתנו

 ,םירוחב ינש ומק ,הרייעב הבוסולק יחילשמ דחא לש ורוקיב רחאלש הרק ךכ

 םה ויהיו ,הבוסולקל ואציו ,םעפ םייק היהש "ץולחה,, ידירשמ ,םירגובמה זמ

 םירפסמ ויה -- עיגה תוקוחר םיתעלו -- םהמ עיגה יכ בתכמ .לוכ יפב החישל

 -םויל הרייעל םהמ דחא עלקנ המ םושמ הנהו .בוחרבו ןודעומב ,ןזואל הפמ וב

 םהמ איצוהל רשפא ילוא -- ה'רבחה לש םנקנק לע תוהתל יל המדנ ,םיימוי

 -- ןודעומב ונלש "קאיבוסולק,,ה רקיב וב ברע ותוא היהו ...ץוביקה לא אוהד-ןאמ

 תרובח -- וביבסמו ,וזכרמב ,ןחלושה דיל ול בשי רוחב ותוא .ונימב דחוימ ברע

 וליחדב םיבישקמ -- ןזוא-תייטהבו וג-תפיפכב ,הדימעב ,הבישיב תורענו םירענ

 ? הבוסולקמ אבש הרייעה ןב רוחב ותוא רפיס המ לע ...וירופיסלו וירבדל ומיחרו

 'וכו םידוקירה לע ,תופיסאה לע ,הנישה לע ,לכואה לע ,הדובעה לע -- לוכה לע

 - תבהבהמ טפנ תרונמ רואל ןודעומב ה'רבחה ופפוטצה ךורא ףרוח ברע .'וכו

 ..ובישקהו ,ובישקהו

 ןהו  ,הבוסולקל הרשכהל ה'רבח איצוהל -- היה רקיעה .רקיעה הז אל ךא
 .דחוימב השק ףרוח ותוא היהו .הבוסולקמ חילשה לש םעפה ואוב תרטמ ףא יהוז
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 לכמ הלעמל רופכהו ,ףרוחה ימי לכ ךשמב וקספ אל -- םיזע םיגלשו רופכו רוק

 הזכ השק ףרוחב 16--15 ינב םיריעצ תורענו םירענ ואציי ךיאו ,הליגר הדימ

 םייחה יאנתב חוכ רוצעי ימ ? הבוסולקב הרסנמבו הבצחמב ץעו ןבא תודובעל

 התברו !ולוכ ףינסה תפרחלו ותפרחל לשכיי אלו הבוסולקב םישקה הדובעהו

 ,חיכוהל ,דדועל הסנמ חילשה .םיחוכיווה ורעסו תושגרתהה הרבגו ףינסב הכובמה

 -קניטסניאה םדחפב םיריעצ תורענו םירענ םג ךא ,קדוצ אוהש המדנו -- ררועל

 הנהו ?אצומה יאו .םיקדוצ םה םג -- םימימתהו םימגמוגמה םהירבדבו יביט

 ה'רבחה ןיב הלקה התיהו ...ותובדנתה לע עידומו רתויב םיריעצה ןיבמ דחא םק

 : קפסה םסריכ תאז לכב ךא ...בצמה תא ליצהש בדנתמה רענה הזל הצרעה םגו

 ? לשכיי אל םאה ! דמעמ קיזחיה

 ,הדעו םע ינפב ןודעומב וילע זרכוה יכ ףא ,רענ ותוא לש תובדנתהה השעמ

 דוחייבו ,הרייעב עדוויי רבדהש היה רוסא .ףינסל הצוחמ סומכ דוס תגיחבב היה

 רענה םנבל ,םיפיסה תומא ושערי -- םהל עדוויי םא ןכש ,רענ ותוא לש וירוהל

 לכ רוקמ ,ףינסה תאו ,חירבו לוענמ לע ותוא ורגסי ,"תוומה תא ושעי,, בדנתמה

 .דוסב בטיה רבדה רמשנ ןכאו .ויפ לע וכפהי ,תורצה

 וילטלטמ תא ףסא וב .ףינסה ןודעומ ךותב יאשחב ושענ האיציל תונכהה לכ

 הנגרוא ובש ,ש'צומ ליל ,הליל ותואבו .האיציה תעשל םירומש ויהש ,םיטעמה

 תולכ דע ורשו ודקר .ףינסה ןודעומב התיה הרוש תידוס תויגיגח ןיעכ -- האיציה

 ןוגריאב וקסע ,ךומסה ,ןטקה רדחבו -- תוניפב ושחלתה ןמז ותואבו תוחוכה
 .האיציה

 הלומהה התפרו הכלה ןודעומה ןמ האיציה םע .רקו ריהב ףרוח ליל היה
 אצויה ,"רוביגה,, ,דחאה ירחא ה'רבחה ודעצ תורייש תורייש .ררתשה חותמ טקשו
 - חאה .תוחיתמה הרבג הדירפה םע .הבוסולקל ךרדב ,תבכרה תנחתל לגרב

 דרפיהל ידכ ךרדב וגישה ,ריעצה ויחא תאיצי לע ול עדוג ןורחאה עגרבש ,רוכבה
 ביבסמ ה'רבחה ודמע םמוד .םיחאה ינש ןיב הדירפה התיה השקו תשגרנ .ונממ
 גוז ,וכרדל אצויה ,ריעצה ויחאל שיגמ ,רוכבה ,םהמ דחאהשכ םיחאה ינשל
 אל םלועלש אמאו אבא תיב רכזל למסו ןמיס,, :דערב תושחול ויתפשו ןיליפת
 לוכה יתפשו הקזוחב וצחלנ םיידי ...ודער ,ומלה םיריעצ תובבל "...וילא בושת
 ...בוזעי לבל ,רוזחי לבל קר : הליפתו הכרב תושחול

 .חוכ רצע אל ,רזח םייעובש ירחא

 סיאצויה וברו - הזוזת הלהחה )ג

 .הבוסולק לע המשא תחטה םושמ וז הדבועב היה אל ךא ,רענה רזח םנמא

 לע ,הדובעה לע -- רפיס קר אוה .ןעט אל ,לבק אל ,םישאה אל ומצע רענה

 לעו היה ידמ ריעצ ומצע אוה .'וכו םידוקירהו הרישה לע ,לכואה לע ,תופיסאה
 היה לוכי אלו האפק ולגר עבצא .זעה רוקה לע רבגתהל חוכ רצע אל ןכ
 בוש הבוסולקו ורגבתי ה'רבחה ,זעה ףרוחה ,אופיא ,רובעי .רזח ןכ לע -- דובעל
 ...הילא ךושמת

 דחאה זז קר .הזוזת הלחה .הבוסולקל העונתה השדחתה ןמז רובעכ ,ןכאו
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 תונעל ףינסל ןיינע ךפה הרשכהל אצוי לכ ...יעיברהו ישילשה ,ינשה וירחא וזזו

 ,זכרמהו הצעומה םע םיבתכמ ירשקל ,ףינסב רושיאל ,תופיסאבו תובישיב וב

 רפסלמ סה -- ףינסה ילתכל ץוחמ :זאכ -- התע םגו .'וכו האיציה ןוגריאל

 םהיתונבו םהינב תאיצי דגנ םיעצמאה לכבו ףקותב ומחל הלא .םירוהל אל רקיעבו

 ,םהיצפחו םהידגב תא םיריתסמ ויה .םתיא םיניידתמ ויה תושקו תובר .הרשכהל

 .הרטשמל ןיינעה תריסמ ידכ דע וליפא ועיגה םירבדהו םהמ הטורפ לכ םיענומ

 וידגב תא העניצב ריבעה ,ותאיציל ןנוכתה םימי לע םימיש דחאב השעמ

 ךרדב תבכרה תנחתל הרייעהמ יאשחב אצי ,דעומ אוב דע םניפצהל ורבח תיבל

 תא םיאשונו םיוולמ -- ףינסה ירבח םירתסמב דחא"דחא וירחאו ,הבוסולקל

 םלוכ ויה ךרד התואב תולגע לש שוקשקו םידעצ לש שורשר לכ םע .ויצפח

 לגר יכלוה תרובחב םיבשו םירבוע וחיגשי לבל ךרדה ידיצבש תורובב םירתתסמ

 תאיצי ירחא תחא העש םירוהל רבדה עדונ תאז לכבו ...הלילה תכשהב הדושח

 .ול לוכי אל ךא -- תבכרה תנחת לא ונב ירחא ףדרו באה רהימו םתיבמ םנב

 חילצה אל ומצע ןבה תא ךא ,ונממ איצוהל חילצה םנמא ויצפחו וידגב תא
 ...לוכ רסוחב הבוסולקל ןבה עיגהו .ותיב לא בישהל

 -- התיבה הנממ וריזחהל תנמ לע הבוסולקל וילא עיגה ויבאש ינשב השעמו

 אוהש אלתמאב קר ותיבמ קמחתהל חילצהש ישילשב השעמו ...ודיב הלע אלו
 .'וכו ישימחו יעיבר ךכו .הבורקה ריעב הדובע שפחל אצוי

 תאו הבוסולק תא ,ףינסה תא ,םינבה תא ולליקו ושגר ,וזגר תוהמאו תובא

 יפב הנינשלו לשמל ויה הבוסולק לש המשו םיצולחה םש .הלוכ לארשי-ץרא

 ויהש יפכ ,ףינסה ןודעומ ינפ לע םרבעב םיקרוי ויה רשא הלאכ ויהו םירוהה

 תובא ןיב קבאמה היה רמו השק .הרייעה יתכריב "רטסיולק,,ה דיל םרבעב םיקרוי

 .ומילשהו -- םינשקע םינבל ולכוי אל יכ תובא וחכונ .בר זמז ךשמנ אל ךא ,םינבו
 םגו םהירוה י"ע ןוצרב ולבקתנו הרשכהה ןמ ורזח היילעל ורשואש תונבו םינב

 .ץראל םתיילעב רשפאה לככ ורזענ

 הרבג ,םהמ םינושארה םיבתכמה תלבק םעו ,ץראל םינושארה תיילע םע

 םירוה תיבל ןמזומ היה הרייעל ןמדזמ היהש לארשי-ץראמ חילש .תוניינעתהה

 יאבמ ויה ףינסה ישנא .ווכו ץוביקה לע ,ץראה לע וירבד תא ועלב ןואמצבו

 םהילע םידבוכמו ,הרשכהב ןיידע וא ,ץראב רבכ ויה םהינבש םירוה לש םתיב

 .םתכרב תא םהל םיחלוש טטרבו ץראל םילוע םיוולמ ויה תוחמאו תובא .רתויב

 ,ףינסה ןודעומב ,םינפב םש רבוד רשאל םיבישקמ ויה תותלדו תונולח ירוחאמ

 .רקבמהדחילשה יפמ -- 'וכו הרשכהה לע ,ץראה לע

 הבוסולקל םא ,הרשכהל האיציל תודגנתהה לילכ הקספ ץראל היילעה לודיג םע

 תברקב ,םירחא תומוקמל םאו ,הרייעה ינב תטילקל ירקיעה הרשכהה םוקמ התיהש

 תב וא ןב היה אל ונממ רשא ,הרייעב תיב טעמכ חיה אל .םיקחרמבו םוקמ

 תעדותב םידחאל וכפה -- הבוסולק ,ץוביקה ,ץראה .הרשכה ץוביקב וא ,ץראב

 ..םתחמשבו םהיתודרחב ,םהיתוגאדב ,ויח םתיא ; הרייעה ישנא
 בוקלאיפ הירא

 1976 ,קפא
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 הבוסולק לש הדוחיי

 ; הדגא ,"ץולחה,, תעונתב ךרד ןויצ ,הרשכה ץוביק ,םוקמ םש -- הבוסולק

 תילאיצוסהו תימואלה היחתה תעונת לש הירוטסיהב דובכ םמוקמש תומשה ןמ

 ,הר'גסכ -- הומכ ;הבוסולק לש המש לע וחספי אל היתורוק ימשור .תידוהיה

 .ץראב הדובעה דודגו ינו'ג-םוא

 לש ההימכהו הקוצמה ירפ התיה איה .והשימ לש הזירפק הבוסולק ןיא

 ברע -- הנוממש ,תידוהיה הרייעה תוטטומתה ;ןילופ תורייעב ידוהיה רעונה
 תידוהיה תולגה רבדמב רעונל הרושבכ התיה איה .הבוסולק תא ודילוה ,הנברוח

 .םיקחרמל אשינ המשו ןילופב

 ואצמנ הרשכה תודוקנ .הצרא היילעל דע העובק הרשכה : ללכ העבק הבוסולק

 תללוס התיהש -- היתורבח תמועל הבוסולק לש הדוחיי ךא ,םינוש תומוקמב

 .תיצולחה המשגהה לש תרתוכה תלוג ,תזעונו ךרד

 םה הישנא -- 1! הדוחיי אלפ תא עבק ימ ,שארב הבוסולק תא הלעה המ

 .םפוגב ,םהייחב תאז וללוחש

 תויצולח רעונ תועונת יכינח ,"ךמע,, ישנאו םיטנגילטניא ואב הבוסולקל

 ,שידיא ירבוד ,םהיתועדב םיישפוח לשו םידיסח לש תוחפשמ ידלי ,"םתס-םיצולח,ו

 סופיט הרציו םלוכל ךותיהה רוכ השמיש הבוסולק ;תינלופו תיסור ,תירבע

 ."קאיבוסולק,, :שדח יצולח

 תבה,, םג התיה איה ךא ,ןילופב תיצולחה העונתה תוואג התיה הבוסולק לע

 זכרמ רושיא ילב םג ,םינוש םישנא הכותל הטלק איה : העונתה לש "הבבושה

 ךותמ -- "ץולחה,, ףינסב םדקומ ךוניח אללו תירבע תעידי אלל םג ,"ץולחה,,

 .םדא לכ תולעהל איה החוכב ןוחטב

 תא ןידה בוקי ;םמצעמ םהיתועיבתב "ןידה-תדימ,, :וסרג הבוסולק ירבח

 תמישמ ,הלודג המישמ ונינפל .תורשפתההו תודונתה ,תויטסהו תושלוחה רה ,רהה

 הלטב ייחב יורשה ידוהי ריעצ ךופהל ,עקרק רסוחמ םעל תדלומ רוציל :רוד

 ןמ ;תויכורכרב תאזכ הכפהמ עצבל ןיא .הנומוק ייחב דבוע שיאל -- תושילתו

 :האר םג הארו .רזכאתהל ףא םיתעלו ךתלוזמו ךמצעמ הברה עובתל חרכהה

 -יקח היתועיבת תורמל תורייעה יריעצבש םיבוטל תבאוש ןבא השמיש הבוסולק

 ,אצומ רסוח תשגרהב ,ךודכדב דרמל האירק הב ואר וללה .ןללגב ילואו ,תוינוצ

 ..אבא תיבב ,"תויתב-ילעב ,ב

 םמצעל ורציו ץראל היילע רסוח לש םינמזב םג הובזע אל הבוסולק יצולח

 תואלתה לכ ףא לע .הלוגה ךותב ,רכנב תיפותיש תילארשיצרא הירוטירט ןיעכ

 ריעצה לש ויפוא תא לשחל החוכב הבוסולק הנימאה םוי-םוי םישקה םיאנתהו

 הנימאה -- הכפהמל ,ץראב ץוביקו הדובע ייחל ,תינויצ תונמאנל וכנחלו ידוהיה

 .החילצהו
 צישפיל בקעי

 1975 רבמצד ,השולשה"תעבג
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 + תורומתו רבשמ תונש

 לש הנולשכ רחאל תיצולחהו תינויצה העונתה תא הדקפש רבשמה תפוקתב

 דועש יתימאה יצולחה חוכה לכ זכרתה ,1928--1926 תונש ,תיעיברה היילעה

 ,הבוסולק :העובקה הרשכהה יצוביק תשולשב ןילופ תודהיב הטילפל ראשנ

 .ודוסיב יאלקח רפס-תיב ,בוכורגב קשמה םייק היה הלאל ףסונ .יח-לתו הירחש

 וב ודמל םהו לבגומ היה םרפסמ "ץולחה,  םעטמ הרשכהב וב ואצמנש םישנאהו
 .ץראל םתיילע תארקל ,תואלקחה תרות םייתנש ךשמב

 הרשכה יזכרמ תויהל וכפהש םה ליעל םירומאה הרשכהה יצוביק תשולש

 הלאכש רותב םתושבגתה ךא ,ץראל היילע זא התיה אל דבעידבש םושמ ,םיעובק

 םינכומ ויהש ,"ץולחה,, ירבח לש והשלכ חוכ לעפ םוקמ לכב .הילאמ האב אל

 ךרדל םתנומא תרימש ךותמ דחי תויהלו ךישמהל תישעמו תישפנ הניחבמ
 .תיצולחה

 םחנמ םשארבו 'ץיטאימס הרייעה ישנאמ םירבח תצובק תאז התיה הירהשב

 קידנופ םחנמ .תינגרוא ,הנטק הצובק לש היגולואידיאב לגדש שיא ,ל"ז קידנופ

 םיפתושמ םייאידיא םייח ויח ,'ץיטאימסב "ץולחה,, ףינסב דחי ודכלתה וירבחו

 םיקהל םיפאוש םהשכ ,הרשכהל ואצי ףא דחיו -- הרשכהל םתאצ ינפל דוע

 ןיערגה תיילע רחאל דוחיב ,ןמזה תצורמב ךא ,תוינגרואו תונטק ,םחורכ תוצובק

 .םילודג םיצוביקל הירחש לש הרשכהה תומוקמ וכפה ,ןושארה

 הרובח ךותב ,א"לבי רנימק החמש תאו ל"ז דניש באז תא יתאצמ יח-לתב

 י"ע ,ןילפוא-הדורב זא היה יח-לת ץוביק לש ומוקמ .המויק לע תושק הקבאנש

 ףינסמ ואב וידסיימ ינושארו ,שיא 20 ותישארב הנמ יח-לת ץוביק .םלח ריעה

 המצע םלח ריעב ;תוכומס תורייעמ תורבח 2 ופרטצה םהילאו םלחב "ץולחה,,

 ..הרשכהל תאצל ןהיתונבל םינפ םושב םירוהה ונתנ אל

 םירבח 6 ופרטצה םהילאו יח-לתב ינשה רוזחמה ינב רבכ ויה רנימקו דניש

 יח-לתל ואציש וללהו ,אוהה ןמזב ןילופב תיתדה התוקידאב העודי ריע ,ונ'צופואמ

 לש יתדה ףונל דוגינב ,םה םהיתופקשה יפל דחי הכנחתהו הלדגש הצובק וויה
 ...םתרייע

 תולעל וננוכתהו הרשכהה םויסב ודמעש םישנא תצובק האצמנ הבוסולקב

 ילעב תוחוכ דוע ולגתנ אל ןילהווב לודגה יצולחה לאיצטנופה ךותמ ךא ,ץראל

 תניחבמ ,םוקמבש םירומחה םיאנתה .הבוסולקב הרשכהה שודיחל ינוגריא רשוכ

 .קשרמ אבש דע םישדח םישנא תכישמל ופיסוה אל ,השקה הדובעהו םילקאה

 םיטעמל טרפ ,הרשכה-ירבח ללכ הב אצמ אלו ,הבוסולקל אב קשרמש ורפיס

 ,"הקדוו, קובקב הפקהב םינוונחה דחאמ חקל -- ! השע המ .היילעל וננוכתהש

 םישנא המכ םשמ סייגו הכומסה ינראסל עסנ ותרומת לביקש ףסכבו ותוא רכמ

 הכילהה ןויערל תושפנ תושעל ,הרייעל הרייעמ עסנו האלה גילפהו ,הבוסולקל
 ...הרשכהל

 .שדחמ הבוסולק ץוביק הווהתנו רצונ ךכו

 .תירוקמ הריצי ינפל יתיארו תופוכת םיתעל הבוסולקב רקבל זא יתלחתה

 םינורחא וראשנש םידדובל תודוה םיצוביקה ראשב העובקה הרשכהה השבגתה םא
 .51-28 'מע האר *
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 העובקה הרשכהה ןויערל ןתינ הבוסולקב ירה -- תיצולח-תינויצה המוחה לע

 ונחנא,ש הנושארל יתעמש םש .רתוי קהבומ יוטיב ידיל רבדה אב ןאכו ףסונ ךפונ

 וכישמי ופסוותיו ואוביש הלא םגש אלא ,הצרא הלענש דע עובק ץוביק קר אל

 רבדל זא וליחתה הבוסולקב ."הלוגב םדועב םהייחב יצוביקה ןויערה תמשגהב

 הנושארל זא העמשוה םש .ץוביקב עבק ייחב תוררועתמש תולאשה ןורתפ לע םג

 ןתינ םגש ,הנווכה ;"תומילבורפ רתופש ץוביק ונחנא,, :ארמימה קשרמ י"ע

 םתפיאש התיה וז .עובקה הרשכהה ץוביקב םידלי ךוניחו החפשמ תולאש רותפל

 -- תילכלכ תורשפא היהת םאש םהיניעב קפס לכ היה אלו ,בל םותב םירבחה לש

 .הנורתפ לע ןאכ אובל הכירצ ,היתויופעתסה לכ לע ,החפשמה תלאש םג

 תחא הנועבו תעב האב ,הבוסולק ללוכ ,הרשכהה יצוביק תמקה :רוכזל שי

 תושדחה תונידמה .הפוריא-חרזמ תוצראב םידוהיה לש ילכלכה םבצמ תרמחה םע

 ולחה -- דועו אטיל ,ןילופ -- הנושארה םלועה תמחלמ רחאל היחתל ומקש

 לש ןתבוט וללה תונידמה יטילש לש םהיניע דגנלשכ ,ןמצע לש ילכלכ חותיפב

 ,רחסמב םידוהיה ילגר תקיחד הלחה ךכו ,תירצונה היסולכואב תוינוניבה תובכשה

 .ןהה תוצראה ידוהי לש םתסנרפ רקיע םהילעש תועוצקמ ,הכאלמבו היישעתב

 תילאיצוס הכפהמ לע תומולחהש ,םירשעה תונש תישארב ררבתה ףא דבב דב

 לא וצפנתה -- םעה תלדו םילעופה לש םדמעמ תיילע לעו בורקב אובתש תיללכ

 .אדירג תוילשאל וכפהש דע וגומנו וכלה םייטסילאיצוסה תומולחה .תואיצמה עלס

 רטשמה ומצעתהו וכלה בוש ;וככש הכפהמה ילג ,ותומדקל רזח יללכה בצמה

 בושו ,םיילילשה וידדצ לכ לע ,תינגרובה הרבחה לש םייחה חרואו יטסילטיפקה
 ."ןטקח שיא,,לו דבועל הגאד לכ ןיא

 ביבאה דוע חרפ םש ,תוצעומה-תירבמ ובושל ךומס הבוסולקל עיגהש קשרמ

 קילדהו הבוסולקב םירבחה ראש תא ולש סותאפבו ותנומאב קיבדה ,הכפהמה לש

 יאל םכפהלו םייחה תא םדקל תורשפא שיש ,הווקתהו הנומאה תבהלש תא םהב

 וליג הנעמלש תקתרמ האידיא ,ביבסמש תינגרובה הרבחה ךותב םג יטסילאיצוס

 ףילחתכ שמשל הלוכי תובהלתה ןיא םנמא .רוסחמו לבס ייחל תונוכנ םירבחה

 הקוצמה לע לקהל הב שי םיתעל ךא ,אצמנב םניאש םיילענלו םידגבלו םחלל

 המישמה ןמ האצותכ ,םוידםוי תואיצמבש לבסל םעט תתלו ,םישגאה לש תישפנה

 .םמצע לע ולטנש הלודגה

 םיכישממה ,םידוהיה ראש ינפ לע תואשנתה ןיעכ התיה הבוסולק ישנא ברקב

 רשאכ .הלק היישעתבו ריעז רחסמב תוקסעתה וא הלטב ייח ,םיליגרה םהייחב

 םהיניעב תיאר ,תורבח םע רקיעבו ,הבוסולק ירבח ןיבל ךניב החיש הרשקתה

 ןיינב לש האידיאל םשפנ לכב ורסמתהש ,חוטבהו ךתוחה םרובידבו תוצצונה

 הרזחב הלוחו שושת רבח דוע םיחלוש ןיא ,ךכיפל .הלוגב רבכ שדח םייח-רטשמ

 ןובשח לע םייקתיו תמדוקה ותביבסב היחיו בושי לבל ,המלחהל ,אמאו אבא תיבל

 םילוח םירבחל הארבה םוקמ םירדסמ וליפאו ץוביקב ול םיגאוד םא יכ ,וירוה

 תמקה לע םיזירכמ ןכ .ץוביקה ןובשח לע ,רתוי חונ המילקאש ,הבורקה הביבסב

 םג ,ןטק רפסמב ,ומק םנמא תוחפשמהו .ףתושמב םידלי-ךוניח לעו תוחפשמ

 .'וכו רוידה תניחבמ ,ךכל םישורדה םירודיסה לכב תודיוצמ ןה ןיאשכ

 ועדי תורבחהו םוקמה ייח ללחב הלטוה תועיבקה תמסיס -- ךכ ןיבו ךכ ןיב
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 אצמתש הינודג לבקלו ןתחל תופצל ,הרייעב רבעב ןהייחל דוע ובושי אלש

 ןאכ םישבוכש התיה םלוכ תרכה ...םירוהה ידי-לע ,םיבר םישופיח רחאל ,ןרובע

 וביחריו ואוביש הלאל םג םא יכ ,םוקמב רבכ םיאצמנה ליבשב קר אל הדובע

 םישועה לש תואירבה ןובשח לע ,רתי תוצמאתהב אב שוביכהו ,הבוסולק תא

 .השקה םתדובעב תעכ

 .תורחואמה םירשעה תונשב הבוסולק התיה תאזכ

 גשומ יתלביקו ,תוחפל ,םייעובש םש ראשנ יתייה הבוסולקב רקבל יאובב

 -שמהו ,שממ תכרפמ הדובעה ,םישק ויה םיאנתה .םוקמב םישנאה ייח לע רורב

 וקחתשנש ,םיילענלו םידגבל אל יאדו ,תילמינימ הלכלכל ישוקב הקיפסה תרוכ

 ידכ דע תופיפצה ,רוידה -- םלוכ לעו .הבצחמב תודחה םינבאה ינפ לע שק ומכ

 ועיגה ויתודימש ,ובחרל ןחלוש לע םירבח 5 דוע םע יתנשי ,לשמל ,ינא .העווז

 ותוא לש ןוילעה וקלח ןיבו הובג ןורא דמע ןחלושה לומ .ךרעב ,םייכרבל דע

 ונל שמישש ,ןחלושה לע .ףסונ רבחל הנישל םוקמ אצמנ הרקיתה ןיבל ןורא

 ולכאש המ ולכא וז הניפבו ,עבורמ רטמ עברכ ,יוגפ םוקמ םיריאשמ ויה ,הנישל

 דיל וז תופיפצב ודמעש ,תוטימה לע .הדובעל םתאצ ינפל תירחש תעשב םירבחה

 ,ץוביקה תיבב םירדח 3 ויה לכה ךסב .תחא הטימב 4-3 ,תורבחה תונשי ויה ,וז

 .תיבה דיל רצח אלל טעמכו חיט אלל ,ץע תיב ,םוקמב םיבשותה דחאמ ורכשש

 םירבועל םיעירפמ םירכנה רצחה ילעב ויה תחא אלו הרז רצח הצח תיבל רבעמה

 ,םירצונה םיבשותה דחא לש וראבב םימ בואשל םירבחה םע ךלוה יתייה ...םיבשו

 םיבחוס ונייה קיפסמ רפסמב םיילד ונתושרל ודמע אלש ןוויכמ .ידמל בר קחרמב
 דודה .וינזא ןיב ונמשש לקמב םיינשב ותוא םיאשונו ,הובג דודב םימהמ קלח

 *...עזאב עלֶאיִצֶאס יד, :םשב םירבחה יפב ארקנ הזה

 והשמ הלא םישנא לש םבילב שיש תשח םירומחה םיאנתה ףא לע םלוא
 .השדח הרבח ןיינב : אוהו -- וילא עיגהל םירתוח םהש ,דואמ םהל רקי היהש

 הבוסולק יגיצנ ויה ןילופב העובקה הרשכהה יצוביק לש םייללכה םיסוניכב

 הבוסולקל ךא ,חוכיו היה םשו הפ .תויגולואידיא תופקשהב ןדוסיש תולאש םילעמ

 לכש דע ,ךשומו קזח רוקרז ןיעכ לוכל התיה איהו העונתב ןיטיגומ ואצי רבכ
 .הבוסולק לש הדיצל ויה הרשכהה יצוביק

 םיצוביקב הסיסת הלחה ,הססבתהו הדבועל התיה העובקה הרשכההש רחאל

 .ןילופב ותויהב דוע ,הלועה ץולחל ץראב דעיה תעיבק לע

 תמשגה ידכ ךות ךא ,היילע יצוביק תמקה לש ןויערה 1925 תנשב חמצ רומאכ

 -תולאש המכו המכל ןורתפ וב ןיא היילעה ץוביקש ררבתה השעמל הכלה ןויערה

 םאובב היילעה יצוביק לש םלרוגב הלע המ .הצרא ץולחה לש ואוב ירחא ,דוסי

 עיגהב .הנליו לילגמ "שבוכה,, ץוביק היה ,יסאלקה ,ןושארה ץוביקה -- 1 ץראל

 הנושארה ותנשב היהש ,ישבוכה,, הנחמב הליחת וזכרתה הצרא "שבוכה,, ירבח
 םמויק לע וקבאנ ץראב "שבוכה,, ישנא ;אבס-רפכל רבע ךכ-רחאו הווקת-חתפב

 ורבע "שבוכה, לע .הלוגה םע םהירשק ושלחנ טאל-טאלו ,םישק הדובע יאנתב

 היילעה ץוביק הז היה לוכה ףא לע ךא ,תואבה םינשב רכינ רפסמב תוביזע ילג

 .הצרא םאובב רזפתהל םישנאל תתל אל -- ודיקפת יולימב חילצה טעמכש דיחיה

 הצובקה הרבע רשאכו ,ץראב "קסניפ תצובק,,ל םירושק ויה היסלופ יצולח
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 היילעה ץוביק ישנאמ םיברו םיאבה לכ תא טולקל הדיב היה אל תבגב תובשייתהל

 םינוש תומוקמ ינפ לע "קסניפ תצובק,,ב הטילק תורשפא רסוחמ ורזפתה היסלופמ

 דחאה וריכה אלש טעמכ ןילופ-סרגנוקמ "דבועה,, היילעה ץוביק ישנא .ץראב

 תונויסנה לכו דכולמ ףוג וויה אל הצרא םאובבו ץראל םתיילע ינפל ינשה תא
 ץוביק לש ולרוג רפש אל ףא ול המודב .והותב ולע תזכורמה םתטילקל ושענש
 בקע חתפתה אל "ןילהוו-ץוביק,, .ץראל וירבח אובב ,קוטסילאיב-הנדורגמ "הוחא,,

 יבויח ,אופיא ,היה אל םללכב היילעה יצוביק לש ןזאמה .וילהנמ לש הדיגבה
 .רתויב

 1927--8 תונשבש הדבועה ףא לע ,העובקה הרשכהה יצוביק תריצי םע

 ,הרשכהב ךשוממ ןמז ושעש ,םירבחה לצא הררועתנ ,ץראל היילע ללכ התיה אל

 תובוט תואצות חיטבתש הרוצה יהמו ,ץראב םתטילקל היהת תומד המ -- הלאשה

 וצרי ,עובקה הרשכהה ץוביקב בר ןמז דחי ויחש םישנאש ,רבדה יעבט .רתוי

 ודיפקה רשאכ םג ,ץראהמ םיחילשה ,ךדיאמ .ץראב םג דחי תויחלו ךישמהל

 םירבחה םע חחושל ולכי אל ,םתלועפ יכרדב הרומג תויביטקייבוא לע רומשל

 -ןיע ץוביק .ואב םהמש םיקשמה לעו םיצוביקה לע םהל רפסל ילבמ הרשכהב

 ףקותב תיצולחה הלוגה יניינעל ויה םירושק דחואמה ץוביקה וכישממו דורח

 יחילש ובר םג ןכלו ,םירחא םייצוביק םינוגריאמ רתוי -- תינויערה םתסיפת

 ץוביקה יבושיי לש םמש עדונ ףא ךכ םושמ .ןילופב "ץולחה,,ב דחואמה ץוביקה

 תא הוויהש יללכה שוגב רקיעב ,הלוגב תיצולחה העונתה ירבח ברקב דחואמה

 ינפב "ץולחה, זכרמ ירבח ודמעוה הלא לכ תובקעב .ןילופב "ץולחה,,ב בורה

 תויצוביק תועונתל העובקה הרשכהב םיצוביקה ירבח לש תימצע הרדגה תדבוע
 .ץראב

 יקלחב לפנ ,1928 תנשב ,גיצנדב "ץולחה, לש תוימלועה תוצעומה תחאב
 .לו ןוסלנצכ .ב ויה הצעומ התואב ץראה יחילש .היילעה יגיינע לע תוצרהל

 העפותה לע ירבדב יתרסמ ראשה ןיב .הכרבל םהינש ןורכז ,(לוכשא) קינלוקש

 הצרא התעמ אובת תיצולחה היילעהש ,ןילופב "ץולחה,ב תמקרתמה השדחה

 .שארמ םהל םיעודיה ,םימייוסמ םיצוביקל ףרטצהל םיפאושה ,םיגגרואמ םיפוגב

 הלא ינפב הרוגס היהת ץראהש ,ירבדמ ןיבהל ןיא םאה ןוסלנצכ .ב זא יתוא לאש

 ינפל ןוסלנצכ לרב דימעה ךכל רשקב .הלוגב הרדגהה ךרד תא םילבקמ םניאש

 היצאיצנרפידה חכונ ,ירמגל םירורב םדוק יל וארנש םירבד .תוכיבמ תולאש המכ

 הרשכהה עקר לע הלוגב רצונש יתדבועה בצמהו "ץולחה,, תעונת דךותב תיאידיאה

 ץצש חוכיוול ףרטצה קינלוקש םג .שדחמ םהילע תוהתל יתלחתה -- העובקה

 לא ךל ךל, :וניבא םהרבאל רמא ה"בקה,, :ךכ ךרעב ,ראשה ןיב ,רמאו עתפל

 ,ומצעל םעה רוציי רשא הרבחה תרוצ עובקל ילבמ -- -- -- 'ךארא רשא ץראה

 "...םידוהי ונלוכ ;ונלוכל דחא באו ונגה םהרבא לש וערזמ ונלוכ ןהו

 אל ךא ,ףסונ ןויעו שדח לוקיש דוע ןועט ןיינעהש זא םכוס רבד לש ופוסב

 ,יאידיא אשונל ךפה הרדגהה ןיינע .הלוגב העונתה תורושב םירבדה ינפ ויה ןכ

 ."ץולחה, ירבח לש םהייחב רכינ םוקמ ןמזה תצורמב ספתש

 ,הנקסמל םוקמב םירבחה םע דחי יתעגה הבוסולקב םיפוכתה ירוקיב ךשמהב

 דיתעהו הווהה ןעמל ,תיב הפ תונבל יאדכש ,יתאצמ .עובק תיב ןאכ םיקהל שיש
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 "?ולחה,, זכרמ .(םוקמל םוקממ ןמזה לכ ודדנ יח-לתו הירחש יצוביק) דחי םג

 תנמ לע הבוסולקל יתאציו -- וז הרטמל ףסכ ימוכס תגשהל םיבר םיצמאמ השע

 םיכומסה ,תומוקמ המכ .בר ישוקב הלע ןיינעה .תיבה תמקהל שרגמ שוכרל
 .הבצחמב םיצוציפה ללגב הנכס התיה ךא ,השיכרל םינותנ םנמא ויה ,הבצחמל

 ,קוחר םוקמב שרגמ תשיכרל תועצהה םירבחה ידי-לע ולבקתנ אל ,הז תמועל

 ףוסבל .םימ תוילולשו הציב ולוכש רעי ךרד הדובעל תכלל םיכירצ ויה זא יכ

 היה השקו ,םינוש "םייוג, לש םתולעבב ויהש ,המדא תוקלח המכ ונל ואצמנ

 םג הנוילעה לע ונדי התיה ףוס ףוסש דע ,םהמ המכ לש םבוריס לע רבגתהל

 רחאל .רתויב ףירח ש"י לש תונוגה תויומכב םתוא ונדביכש רחאמ -- הלא יבגל

 וללה תוקלחה לכ ...הריכמה רטש לע םותחל וליאוה -- םכרצ יד הייוורל ותשש

 תיבל ףסונב ,הבוסולקב םוקל דיתעה ,לודגהו שדחה תיבל שרגמה תא דחי וויה

 תישארב ךנחנ רשאו ,םוקמב םירצונה םיבשותה דחאמ שכרנ רבכש ,וקלחב ןכומה

 .שדחה תיבה הנבייש דע -- הבוסולקב ץוביקל יזכרמ תיב שמישו ,1927 תנש

 -סנוק םילעפמ המכ לע יתעד יתתנו םידחא תועובש הבוסולקב זא יתישע

 לש יאלמ תנכהו הריפת תונוכמ תיינק ;ץוביקה ןעמל ןיקתהל שיש םייביטקורט

 הלאה םירבדה לכ .תפטוש הקפסא יכרצל רזוע יתייה ןכ .תיבה ןיינבל םיצע

 שדחה תיבה ךא ,"סוסיבה תלועפ, :םשב קשרמ יפב וארקנ -- זא יתישעש

 ,ונתמזייל ךשמה היה אלו אוהה ןמזב וקצוג ויתודוסי קר ; הנבנ אל -- םירוגמל

 .םיעצמא רסוחמ
 יקטניגארב הדוהי

 1975 ,רוגי

 יצולחה,,ב לודגה הנפמה

 העונתה תלחנל הכפה רשא ,תיצולחה הרשכהל השדח ךרד הללסנ הבוסולקב

 ילכלכה רבשמה תא הלצינ תירוטדנמה הלשממה רשאכ הז היה .הלוכ תיצולחה

 תואמ זא ובשי הרשכהה יצוביקב .ץראל םידבוע לש היילעה תא הקיספהו ץראב

 ושעי המ ,הלאשה ,אופיא ,הררועתה .היילעל םרות עיגה לבוקמה יפלש ,םירבח

 םירבחל וארקי ףאו ץוביקב וראשי אמש וא ,םהיתורייעל ורזחי םאה ,הלא םירבח

 תוראשיה דעב .עובקה הרשכהה ץוביק תא תונבלו םהילא ףרטצהלו אובל םיפיגסב

 םמצע תא וקתינש םירבחל ןורתפ : לקשמ"ידבכ םיקומינ ואבוה הרשכהב םירבחה
 ולעיש ,םישבוגמ םיניערג תריציל תכשוממ רתוי הרשכה ,םדוקה םייחה חרואמ

 המלשה-יא :ץוח-יפלכ רגתא םג הזל ףסונו .תישממ המשגה יביתנל העונתה תא

 תוא ;םירעשה תצירפל םחול הנחמ תריציו םילוענה היילעה ירעש תריזג םע

 .השארב ובצייתה הרשכהה יצוביק רשא ,םיליפעמה תיילעל ,תואבל

 רפסמ תגיחבמ ןהו ומויק תופיצרו ולש קתווה תניחבמ ןה ,הבוסולק ץוביק

 "ץולחה, לש הרשכהה יצוביק תוחתפתהב ישאר םוקמ שפת ,תיסחי לודגה וירבח

 ררדו בר ןמז רבע אל .השדחה ךרדה תושבגתהל ןושארה םג היהש אוהו ,ןילופב

 "ץולחה, תצעומב ןתינ ךכל יוטיבה .םלוכ הרשכהה יצוביק תלחנל הכפה וז
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 היואר וז הצעומ .הקנאיאקב 1927 תנשב ויהש הרשכהה יצוביק סוניכבו ןילופב

 לש האצותכ ,העוגתה לש התומדב הרומתה תא הפקיש איהש םושמ םג ןויצל

 היסור יאצוי םיליעפ תצובקמ בכרומ היהש ,שדחה זכרמה י"ע הלועפ תונש שולש

 .לארשי-ץראב תיצוביקה העונתהו תורדתסהה לש םיחילשמו "רורד,, תעונתמ

 ונגראתהש ,תיסורה הניארקואב םיריעצ םיטנגילטניא תצובק ויה "רורד,, ישנא

 ללמב תעקוש םהל התארנ רשא ,היסורב תינויצה העונתב הכפהמ ללוחל המגמב

 ומזיו םיגפבמ םירבדה תא ןקתל תורשפאב ונימאה אל םה .השעמ ספאו ברברתמ

 המשגההו הלוגב ינויצה השעמה הירבח לצא רשא ,הריעצ השדח העונת ללוחל

 "רורד,, ישגא לש תינויערה םתונכל תואכ .םהייח ןכות תא םיווהמ ץראב תיצולחה

 םיצמאמ ךות העונתה לש רובידה תפשל הכפה רשא ,תירבעה ןושלל םסחי שמשי

 הרזגנש לוסיחה תריזגו תיטסיבשלובה הכפהמה רחאל .םיטעמ אל םירוסיי ףאו

 ידכ ,ןילופל "רורד, לש תיזכרמה הצובקה הרבע היסורב תינויצה העונתה לע

 העונת תונבל ןויסנה םלוא .היסורב תושעל הנממ רצבנ רשא תא הב עצבל

 םדקתה אל ,ןילופב תומייק ויהש תועונתל ףסונ ,השדח תיטסילאיצוס-תינויצ

 ישנא ופרטצה ,תיאמצעה תיטילופה העפוהה ןולשכמ םיבזכואמ .היוצרה הדימב

 םהמ םיטעמ קר ךא ,ןויצ-יריעצ .ס .צו (ןימי) ןויצדילעופ לש דוחיאל "רורד,

 רשא םימומה ולגתה הב םג ןכש ,השדחה הגלפמב םהיתופיאשל קופיס ואצמ

 דוחייב .תיאמצע תושי רותב התעפוהלו "רורד,, לש תרוקיבל אשונ ותעשב ושמיש

 ,םייטסישידיאה חורה יכלהלו הלוגה ייחל תולגתסהה תמגמ חור תרומ הררוע

 .ןילופב םידוהיה םילעופה ברקב רשא

 תונורקעה חורב הלועפל בחרנ הדש רותב תיצולחה העונתה התלגתה הז דגנכ

 ,הב ובלתשה םהו ינכפהמה םצרימל ןדס הב ואצמ היליעפמ םיברו "רורד, לש

 םע תפתושמ הפש ואצמ םג םה .ץוחבמ ואבש תורמל ,הכותמ וחמצ וליאכ

 ירבח לע םתעפשהש ,חורדראש ילעב םישיא ויה םהיניב רשא ,ץראהמ םיחילשה

 .הבר התיה "ץולחה,,

 תימלועה העונתב ןה תוכמסה לעב שיאה ןיקבוד והילא היה ןמז ותואב

 וא ,ץראל ולע ינלופה זכרמה ירבחש רחאל .ינלופה "ץולחה,,ב ןהו "ץולחה, לש

 םע דדומתי רשא ,שדח זכרמל תווצ זכרל הנותנ ותגאד התיה ,םידומילל ונפ

 ברקל עדיש ,רמאיי ןיקבוד לש וחבשל .תיעיברה היילעה לש רבשמה תואצות

 .אלמ ףותישו הנכ תורבח ךות "ץולחה,,ב תוליעפב "רורד,, ישנא תא בלשלו

 -תהש ,'ריעצה-ץולחה,,ו "ץולחה,, יפינסב קומע שירח השענ הז ןמז קרפב
 ירבח ידי-לע ועצוב םירוקיב תואמ .תומוקמ תורשעב יגטנופס חרואב ונגרא

 ."ץולחה-ןרק,,ל תיבגמה ןוגריאלו םתכרדהו םיפינסה ירבח םע עגמ םשל זכרמה

 לש וסיכבו תרשרש-ירוקיבל תועובש השימח-העבראל הדשה ירעל םיאצוי ונייה

 היה ךירצ ךשמהה ;דבלב ןושארה ףינסל דע תבכר סיטרכל ףסכ רקבמ לכ

 םירבחה רפסמ תחפ ,רומאכ .ורקובש םיפינסב רבחה-סמ תייבג ידי-לע תוסכתהל

 ,ךרעדירקי םירוחב ויה וראשנש םינמאנה ןיב לבא ,םיפינס ורגסנ םגו םיפינסב

 .םתוליעפבו םתנומאב םתוא ודדוע םירוקיבה רשא

 -ידומיל עצבמב ךרוצ היה הנכות תקמעהלו העונתה םוקישל .תאז קר אלו

 רנימסה השראווב םקוה 1926 תנשבו ,"ץולחה,, יליעפ ליבשב זכורמו לודג יכוניח
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 זכיר רשא ,ןיקנבט קחצי לש ותארשהבו ותלהנהב "ץולחה, לש ןושארה יצראה

 עדי רנימסה ידימלתל וקינעהש ,ההובג המר ילעב םיצרמ רבח רנימסה ליבשב

 תובשייתההו םילעופה תעונת ,לארשי-ץרא ,תונויצה ,ידוהיה םעה יאשונב בר
 וב החפוט ;וידימלתל רנימסה קינעה עדי קר אל ךא .דועו תירבע תורפס ,ץראב

 ידידלע העפשהו השעמהו הרותה ןיב הינומרה ,העונתל תישיא תוירחא לש חור

 םהיניב ,הרשכהה יצוביקב הכרדהל ואצי רנימסה לש םידימלתה יבוט .ישיא תפומ

 .קשרמ ןימינבו ץנימ המלש ,ןייטשגרב הינפ ,ץיבורפלא ןמלז

 יכוניחו יגויער סוסיבל ,"ריעצה-ץולחה, לש תישארה הכשלה םג המקוה זא

 -ארה םיכירדמה תובשומ ונגרוא .םיריעצה הירבח תכרדהלו השדחה העוגתה לש

 ועיפוה ןכ .תונושה ליגה תובכש יפל הלועפה תוינכות דוביעב לחוהו תונוש

 םיינויערה תודוסיה וחסונ ןהבו ,"ריעצה-ץולחה,, ןותעה לש תונושארה תורבוחה

 ."ץולחה,,ל הקיזה תלעב ,השדחה רעונה תעונת לש

 ,תשדחתמ תיצולח העונת לש םירוכיבה ,אופיא ,ועיפוה הקנאיאקב הצעומב

 םג .םתושימ קלחל ךפה יצולחה ןויערהש ,םיריעצ םירבח יפתכ לע תאשינה

 תירבע בורלו ,תירבעה ןושלה תרהט לע ולהנתה םיצוביקה סוניכ םגו הצעומה

 .רוביד.תוברת לש ףאו תּונכו תורבח לש הריוואב ,הבוט

 -כהה יצוביק ךותמ ,םיגפבמ החמצש םיליעפ תרמשמ לש התעפוה הב הטלב

 םירבד ינש ושענ הצעומב םנמאו .העונתה תגהנהב בלתשהל תלגוסמה ,הרש

 ,םירבח השולש :העונתה תגהנה לש תוירחאה לועב השדחה תרמשמה תסנכהל

 המקוה הזל ףסונ ;זכרמל ופרוצ ,קידנופ םחנמו קשרמ ןימינב ,ץיבורפלא ןמלז

 .זכרמה ירבחו םיילילגה םידעווה ,הרשכהה יצוביק חוכ-יאב הבו תיצרא הצעומ

 דיעה םהב ןוידהו הרשכהה יצוביק סוניכב התלעוה םיאשונ לש תנווגמ תשק

 ,חווט-תכורא םייח תכסמ אלא ,ףפורו יערא והשמ רתוי וניא הרשכהה ץוביקש

 לש םכרדו םדיתע לע ףא תוכלשה םע ,שונא יסחיו םייח תוחרוא הב םיעבקנש

 .לארשי-ץראב םישנאה

 הנגיא ונתרשכה, :ראשה ןיב רמא ,סוניכב םירבדמה ןושאר ,קשרמ .ב

 ,רבחל היינסכא ןכל שמשמ וגניא ץוביקה .היילעה ןמז דע תכשוממ םא יכ ,תיתנוע

 הרשכהה ץוביקב תוארל המגמה ."םילוחה וירבחל םג גאוד ונצוביק .תיב םא יכ

 הרשכהה יצוביקב םג התלגתה ,תוירמחה ויתויורשפאב תובשחתה ךות םג םא ,תיב

 ,רמא ,הירחש םג,, .הירחש ץוביק ידסייממ ,קידנופ םחנמ ךכ לע דיעה .םירחאה

 תלאשב קידנופ לש ותעד התיה הנוש ."הבוסולקב רשא תודוסיהמ הברה הסינכה

 שוביגה, -- הרשכהב ארקנ הזש יפכ וא ,ץראב תובשייתהה תורוצל הרדגהה

 םישנא לש ץוביק .א .ז ,הרובח איה -- רמא -- י"אב ונלש לאידיאה,, ."יצוביקה

 ."תובשייתהל ךרדה תא ןיידע ומצעל ןמיס אלש

 תובשייתהה תורוצב וניינעתי הרשכהב םינש םיבשויה םירבחש ,יעבט הז היה
 ,םיחוכיוו תוחיש םג ,ןבומכ ,ויהו תישיאה םכרד תא םמצעל ועבקי ףאו ץראב

 אלו ,תונוש תויטנ ילעב ,םירבח ןיב תידדהה תונלבוסה הרמשנ ללכ ךרדב ךא

 .םהיניב תורבחה המגפנ

 הדובעהו םייחה זויסנ ךותמ םלוכו סוניכב ולעוהש םיאשונה ויה םיבר ,רומאכ

 לש התיה תיללכה השגרהה .םנקתל ןוצר ךותמ םייוקיל םג ופשחנ .הרשכהב
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 טולקל תלוכיו תוחוכ תורבטצה לשו ,תיעיברה היילעה לש רבשמה לע תורבגתה

 המישמל תוכירדו תועדומ לש -- בושח תוחפ אלש המו ,םישדח םירבח יפלא

 הנפימה תדוקנ תאז התיה יכ ,החיכוה ןכמ רחאל םירבדה תוחתפתה םנמאו .תאזה

 ,ןילופ תודהי תא ותועצמאבו ,ותוא השעש ,ןילופב "ץולחה,, לש וכרדב לודגה

 תפמב םיתורח םה אלה הימושירו ,ץראל תיצולחה היילעה לש ישארה אשונל

 תונויצה רשאכ ,םיתעה-יונישב םג .היתולובגבו םתדלומב םידוהיה לש תובשייתהה

 העונתה הדעצ ,יטירבה "ןבלה-רפסה,, תונשב ,ץראל הלפעהה ךרדב תכלל הצלאנ

 ץוביקה תא התירכה תיצאנה האושה קרו ,םיליפעמה אבצ שארב ןילופב תיצולחה

 טבש םלועה תודהיב םק אל םויה דעו ,ויתוביטח לכ לע ,ןילופב לודגה ידוהיה

 .ומוקמ תא אלמיש רחא
 (יקסבוקנימ) בינמ ךורב

 1976 יאמ ,עבש"ראב

 למסו ףונמ

 הבוסולק .השדח ךרדל הרבע הב הפוקתב הבוסולק םע שגפיהל ילרוגב לפנ

 םע יתורגבב הנושאר השיגפ םגו שממ ץולח םע הנושאר השיגפ יליבשב התיה

 .השלוח לש הפוקתב היה הז לכו הלוגה

 ןועמב יפוי שי לבא ,בר רשוע שי ,הוואר תונולח שי ,תצצונ איהש ברח שי

 רוחצ ןוליווב םג אולו ,עונצ חרפב םג אולו ותוא טשקל םימעפל םיעדויש לדה

 ,םיטעמ לש -- השלוח ךותמ הרובג שיו ,םינייוזמ ,םיברדחוכ לש הרובג שי ;ןטק

 -- םילודג םישעמ שי ; קבאיהל ךירצש העידי םע ,הקזח הרכה םע ,םינייוזמ יתלב

 .תלוכי טועימב האבש תויצולח שיו -- םיבר םיעצמאב שומישב ,ןוטלש חוכב

 .רוסחמה ,ינועה ,השלוחה ימי םע השיגפ יל התיה ןילופב יתייה ינאש הפוקתה

 יתיארש םידיחיה םיצולחה .1928 עצמא דע 1926 עצמאמ :םייתנש םש יתייה

 .יאובל ןושארה עובשב ויה ,וז ץראב יתוהש ןמז ךשמב הצרא םתיילעב םתוא

 דחא טקיפיטרס ףא ,לארשי-ץראל ןילופמ דחא ץולח ףא הלע אל יתאצ דעו זאמ

 ינזאב םג אלא ,הלשממה ינזאב קר אל סמח ונקעצ ,ונלוכ ונקבאנ .ונל ןתינ אל

 דחא ינויצ גיהנמו ץראב הדובע רסוח לש הפוקת זא התיה .תינויצה הגהנהה

 יאלטה תא ןואגב ואש :ורמואב האג עיפוה אוה ךכ-רחא) וגותעב עיצה הינמרגב

 םתואב .התלכלכ תא אירבהל ידכ םילעופ 8.000 לארשי-ץראמ איצוהל (בוהצה
 אלל הפוקת ;ךרדב הדיגב התיהו ,ןילופל ורזח םיבר -- הדירי התיה םימיה

 תראפתה וחמצ ינועה ךותמ ,השלוח ךותמ ,זאו .תונויצב רבשמ לש הפוקת ,היילע

 .הבוסולק לש הרובגהו

 הכילוהש ,ל"ז יקסרדנב היתב םע ןילופב הנושארה יתעיסנ תא רכוז ינא

 םירבח 20-כ םש ויה .הבוסולקב הרשכהה-ץוביק םע הנושאר השיגפל יתוא

 איצוהל ,םיצולח "רשא ,,ל היהש ונדיקפת תא היתב יל הריבסה ךרדב .כ"הסב

 שיאה םא זא ונד .הרשכה ישדוח 3 "ורמג,,ש םיצולחל "תיצולח תורגב תדועת,
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 ןיא םא םירושיא תתל עודמ :התיה יתלאש .ויגשיהו ויתונוכת יפל היילעל יואר

 ! ? תיבב ושעי המו ? התיבה ובושיה ? םירושיאה םע ושעי המ +? םיטקיפיטרס ונל

 ןשע אלמו ףופצו לד רדח לש םשורה ותוא לע רפסא אל .הבוסולקל ונאב

 לכבו הטעמ אל תופיפצמ ,להואמ יתאב ינא םג .תורענו םירענל "תוראנ,, םע

 -תיילעל יתבנגתה ,יל קיצה אל ןשעה ,לכואה יל תפכיא היה אל -- יתאטח תאז

 ךא ,יל םיחלוס ויה אלש ןכתיי .תולילב יתנשי םשו ריצח הב היהש יוג לש גג

 תוריכזמב תוחילשב יתדבע ץראה תא יתאצ ינפל :תוכז איהש וזיא םג יל התיה

 יתעדי הבצחמל יתעגהשכו ,הביצח תדובעב םג ךכ ידכ ךותו םילשוריב הצעומה

 .יתוכזל דמע הז ילואו -- שיטפ םירהל םגו הצע ץועל םג יתלוכי ,הדובעה תא

 העד םישנא וויח ,םירושיאה ןיינע תא ררבל ונלחתהו היתב םע יתבשי רשאכ

 ןכל םדוק רבכש הלאשה תא יתגצה ךכ-רחאו יתבשקהו יתבשי .םידמעומה לע

 (קשרמ היה םיינשה ןיב) תובהלתהב םיינש וצפק זאו ,תבכרב היתבל היתגצה
 ןכות היהי המ ? הרייעל ובושי םאה ? תאזכ הלאש גיצהל רשפא םאה -- ורמאו

 איצוהל אל וטילחה זא .ןיא היילעו -- ? הלטבל ,תויונחל ובושי םאה ? םש םייחה

 הרשכהה לע תיצולחה העונתה לש הנושארה הטלחהה התיה וז .םירושיאה תא

 קרש הנפימ היה הז .היילעל דע הרשכהב תועיבק לע ןוכנ רתוי וא ,העובקה

 .וכירעהל ונעדי ךכדרחא

 ,ימצע תיב -- יוגב תיב רבכ היה .הבוסולקב חספ לש רדסב יתייה ,1927דב

 םיחרוא ויהו לודג רוביצ היהו םיכורע תונחלוש ויה .היינבה תלחתהב ינש תיבו

 הפוקתמ ,השלוחמש ררבוה תחא הנש ךשמב .רעוס דוקיר היהו הביבסה ילעופ ויהו

 .םיברל הלולס ךרדל רבדה ךפה םיטעמ לש קזח ןוצרב -- לפשו הדירי לש

 .השלוחה דגנ הממוקתה איה .השלוחה ךותמ קר החוכ תא הבאש אל הבוסולק

 םירהל העדי אלשכ םג ,םייח תקקושה ןילופ תודהימ החוכ תא הבאש הבוסולק

 לכב התיהש ,תפחרמה הנכסה תא שוחל העדי אל םגשו התציבל לעמ המצע תא

 ןניאו תושח ןניא התע םגש ,לארשי תויולג יבגל וישכע םג הנשישו תורודה

 .ןשארל לעמו ןהילגר תחתמ תכחלמ שאהש ,תוניבמ

 ומכ ,הבוסולקל םגש םירכוז ךא ,ורהוז אולמב רבעה תא םיראפמ ונחנא

 םג ,תואיגש םג הבוסולקב ויה .תונולשכ םג ,תושלוח םג ויה ,םירחא םיפוגל

 תמאה לבא ,אשינ לכ לעמ אשינ תניחבב התיה איהש רמול הצור ינניאו תוביזע

 טעמה חוכה .יתיצמתה חוכה הלעו חמצ ונממש ןיערגה התיה הבוסולקש איה

 ,השלוח תעב חוכ שמיש רשא אוה ,לדה להואב ריאה רשא אוה ,הבוסולקב שבוגש

 רסוחו הנבהה רסוח ךותב ,הדיגבה ךותב תויצולחה סנ תא אשנ רשא אוה

 | .רבגתהל ץמואה

 --  דחי םיינש קר דחא םוי הנממ וראשנש וז ,תיאבוסולקה הנטקה הצובקה

 ךותב הלש יתימאה ךרעה ,הלש ידוסיה ךרעה הז .ףונמ לש לודג חוכ הב היה

 ריבעמו ידוהיה םעה תא םירמה םישנאה ץוביקל ,ץולחל למס התיה תאזב ; ללכה

 לש ,חוכ לש ,דובכ לש םייח ןיינב לש םיספל ,ימצע רורחיש לש םיספל ותוא

 .םדאה תיילע לשו הנומא
 גנילזיצ ןורהא

 (1962 רבמבונ ,רוגיב םיאבוסולקה סנכב)
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 לוכל לעמ .- הילעה יכרצ

 (חילש לש ויתונורכזמ)

 םינושארה ירוקיבב .ןילופב "ץולחה,,ל תורדתסהה תוחילשב יתעגה 1929 ףרוחב

 קלחה תא םיווהמ ןילהווב רשא הלאש תעדל יתחכונ הרשכהה יצוביקבו םיפינסב

 .הבוסולק -- םזכרמבו ,ןילופב "ץולחה,,ב ,דחאכ תוכיאהו תומכה תגיחבמ ,בושחה

 -- תירבעה הדובעה שוביכל איהה הפוקתב תירקיעה תיזחהמ ץראה ןמ יתאב

 הליחת ,הדובעה שוביכ ידיקפתל הלוכ התיה הנותנ השולשה-תעבג .הווקת-חתפמ

 למנ תלעפהב םג -- ןמזה תצורמב) קדצ-לדגמב ,הבצחמב ןכ-ירחא ,םיסדרפב

 ירבעה לעופל הדובעה שוביכ ךרע תא יתעדי .(ריעב תבכרה תודובעבו א"ת

 ,הדובעל שדחה הלועה תולגתסהבש ישוקה תא יתעדי ,ץראב היילעה תטילקלו

 תרומת ,השק תינפוג הדובע ,םייפכ תדובע -- איהה הפוקתב דיחיה השוריפש

 גושגישה ףא לע ,ידוהיה ןסדרפה דצמ ירבעה לעופל תורכנתה ךותו דורי רכש

 ;הלשממה תודובעל םג הרידחה התיה הלק אל .ץראב םיעטמה ףנע לש יללכה

 ,ירבעה בושייה יסממ -- לודגה ןקלחבו ,תונוש תודובע ועציב טדנמה תונוטלש

 היילעל עייסלו הדובעה רסוח תקוצמ לע והשמב לקהל םתבוחמ ללכ ואר אל ךא

 .תירבעה

 ףרטצהל שפנבו ףוגב םמצע ורישכהש םיצולח רוביצ יתאצמ הבוסולקב

 ךרע-בר הרשכהה םוקמ ךא ,השק התיה הבצחמב הדובעה .ץראב הדובעה ישבוכל

 יאנת עדיש ,השולשה-תעבג ץוביקמ ןילופל יתאב .ץראל ואובב שדחה הלועל

 התיה השק הבוסולקב תואיצמה ךא ,הדורי םייח תמרו לד ןוכיש ,םישק הדובע

 -- םיירטינס םירודיס רסוח ,דוגיבה ,הלכלכה ,םירוגמה ,הדובעה יאנת .רתוי דוע

 םייקתהל ויה םיבייח הלא םיאנתב .ונעדי רשא לכ לע הקוצמה התבר הלא לכב

 םהמ ,םהייחב הדובע םעט דוע ומעט אל םבורב רשא ,20--17 ליגב תורענו םירענ

 םהירוה יתבב םהייח יאנת -- םעה תלד ינב וליפאו ,םירדוסמ םיתבמ ואבש ףא
 .הבוסולקב ואצמש הלא לע ולע

 תומוקמל גאוד ,ץוביקה לש ולועב אשונה ,הבוסולקב היחה חורה זא היה קשרמ

 הז םעו -- תוישיא תויעבב לפטמ םגו הלכלכה רודיסל ,םירבחה רובע הדובע

 םוקמ האר הלוגב הרשכהה ץוביקב .הבצחמב הדובעב אוה ומוקמ לע רתוומ אל

 םירעב ידוהיה רעונה לש רכיג קלח ןותנ היה םהבש ,הלטב ייחו ןווינמ הלצה

 יצוביקהו ינויצה םזילמיסקמה .ץראב ץוביקו למע ייחל הרשכהו ,ןילופב תורייעבו

 ץראל םיצולח תיילעל יחרכה יאגנת האר הרשכהה ץוביקב .ותרכה יקמעמב היה

 וז הדוקנב .הרשכהב תמיוסמ הפוקת הליחת רובעיש ילבמ הלוע םדא ןיאו
 .ונלוכל רקיה ןיינעל תוירחא ךותמ םייתסנש ,חוכיוול ותיא יתעגה

 ביצקהל טאדנמה תלשממ המיכסה ,היילעב הקספה רחאל ,1929 תנש ףוסב

 ,לבגומ היה הלא םיטקיפיטרסה לוציגל ןמזה .םיצולח תיילעל םיטקיפיטרס 0
 םינוכרד תנכהב םיישק ויה ,ינלופה אבצל סויגה ליגב ויהש ,םיצולחה בורלו
 .היילעל

 קלח ךא ,היילעל םינכומ ויהש םירבח לש רכינ רפסמ זא היה הבוסולקב

 ןעט קשרמ .האיצי ירתיה תגשהב ושקתה םבורו רצק ןמז הרשכהב אצמנ1 םהמ
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 ןילופב הרשכהה לעפמ סרהיהל לולע ןכ אל םאש ,הרשכה ילב הלוע שיא ןיאש

 ,הבוסולק ירבח .ץוביקבו הדובעב ,ץראב םילועה תטילקב םג השק עגפי רבדהו

 רושיא ילבו ,קשרמ לש ותעד תא תאז לכב ולביק ,היילעל וקקותשהש ףא לע

 .תולעל ומיכסה אל הבוסולקב ץוביקה
 םילושכמה םיבר המ עדיש ימכו "ץולחה,, זכרמב היילעה יניינעל יארחאכ

 -קעה ותדמעל יתמכסה -- טאדנמה תלשמממ םיטקיפיטרס תלבקל ךרדב םיעגפהו

 רבדהש יתעדי ךדיאמ ךא ,הרשכה ילב תיצולח היילע ןיאש קשרמ לש תינור

 הלא לש םתעד תא קזחיו ונל ונתינש םיטקיפיטרסה לוצינ-יאל איבהל לולע

 ,ןכל ,יתעדוה .ץראל תולעל םיצורה םישנא ללכ ןיאש ,םינעוטה םיטירבה יבמ

 יתאו ,ינא השעא -- תולעל םינכומ םה ןיא םאש ,הבוסולק ירבחלו קשרמל

 אלש דבלבו ,הרשכהב ויה אל םא םג ,םירחא םיריעצ תיילעל ,'ץולחה,, זכרמ
 .קשרמ לש ויתויוטבלתה זא ובר המ ראתל ןיא .היילעל םיטקיפיטרס דוביאל וכלי

 תוירחאה ולצא העירכהו הרבג ףוסבל .תונורקע לע רתוומ קשרמ ןיאש היה עודי

 .היילעל הבוסולקמ םירבחה תנכהל םתרנ אוהו תינויצה

 העונתה ,"רורד,, ירבח ןיבמ םבורב םיליעפה ויה ןילופב "ץולחה,, זכרמב
 םהו רבעה ןמ יל םיעודי ויה םלוכ .ץראל יתיילע ינפל הילא יתכייתשה ינא םגש

 ,יקסבולזוק סחניפ -- אוהו יתרכה אלש שדח שיא יתאצמ םכותב ךא ,ידידיו ירבח

 תינויצה תורדתסהה אישנו לארשי תנידמב רצואה רש ,ריפס סחניפ דיתעל
 .תימלועה

 .ןילופב "ץולחה,, זכרמב םיקיתווה םיליעפה דחא יקסבולזוק רבכ היה יאובב

 ןויערל ספתנ ,קלאבוס ריעב תיתרוסמ תידוהי החפשמל ןב ,רימתו ריעצ רוחב

 הדובעל סנכנ ,םידומילב םלתשהלו ךישמהל תוישיאה ויתוינכת לכל חינהו "ץולחה,

 אוה .השראווב זכרמל רבעוה םשמו קוטסילאיב-הנדורג רוזאב תילילגה הצעומב

 יניינע זכרמכו "ץולחה,, רבזגכ ,ודיקפתל ודואמ לכב רוסמ ,הדובע שיא היה
 וב התיה אלש ןהה םינשב ןילופב "ץולחה,, תולועפב רבד היה אלו ,הרשכהה

 םימצמוצמ ויה ,זכרמה תושרל ודמעש- ,םייפסכה םיעצמאה .יקסבולזוק לש ודי

 הרשכהה ילעפמ תרזעל ,םינויצ-אל םג ,םינוש םידוהי יגוח ןגראל לחה אוהו דואמ

 ."ץולחה,, לש

 "ץולחה,, זכרמב םירבחה ראש לע תלבוקמה וזמ הנוש העד התיה יקסבולזוקל

 לכ ןעמל הרומג תוילאיול ךותמ ותדובע השע דימת ךא ,הרשכהה יפואל רשקב

 סייג אוה .תיגולואידיא הניחבמ וחור יפל ויה םלוכ אל םג םא ,הרשכהה יצוביק

 יאנת רופישלו הבוסולקב שכרנש תיבה ץופישל השעו םינוש תורוקממ םיפסכ

 לש םתיילע רודיסל םייפסכ םיעצמא סויגל לעפ ןכ .םיצוביקה לכב םירוגמה

 תואצוה תא ןממל הגישה אל םדיש ,הרשכהה יצוביקב םירבחה ןיבמ םיבר

 הרשכהה לעפמ תבחרהל תובר ומרת וצרימו ותוריסמ ,ותמזי .הצרא םתיילע
 .ןילופב "ץולחה,, לש וחוכ תיילעלו

 רומש םהינש רכזו ריפס םגו קשרמ םג םמלועל וכלה הנורחאה הנשב

 .התעמו זאמ םהידידי לכ בלב הכרבל
 ינבדבוד .י

 1976 ראורבפ ,תניע

17 



 ('ב) םהה םימיה תודועתמ

 1926--8 ,ןילופב םיחילש יבתכמ .1

(1926) 

 הדמע העונתה ךא ,תוררופתהל דחפה רבע :הזכ אוה תעכ "ץולחה,,ב בצמה -- -- -

 [הרפסמב] תלבגומ -- וישכע תחתפתמה הריעצה העונתה .םירגובמה ןיב רקיעב ,לודגלמ

 לש] זכרמה .בחרתת אל ןאכ הריעצה העונתה םג ץראב בצמב יוניש אובי אל םאו

 תומוקמ ושמשיש ,הרשכה יזכרמ תריציל רקיעב ובל תמושת וישכע שידקמ ["ץולחה,

 טנמומב העונתה תא ןיזי רשא יצולח יווה םהב רצוויש ,"ץולחה, ליבשב םייכוניח

 ,םילודג םיישקבו הבר תוצמאתהב הלוע וישכע הז תא םישגהל לבא ,ןוויכה והז .יחכונה

 לע וישכע דע טיבה "ץולחה, [רבח] .הרשכהל "ץולחה,, סחיב יוניש שרוד הזש ינפמ

 רבד לעכ אל לבא ,ץראל תולעל תורשפאה תא לבקל ידכב יחרכה רבד לעכ הרשכהה

 .תוינויצה תועונתה ראשמ התוא לידבמה ,"ץולחה,, תעונתב םילשמ קלח אוהש יכוניח

 אולו ,דיחיה לע וישכע תנעשנ העונתה הזה יביטקייבואה בצמה ךותמ - - -

 ויהש ,הלאה םידיחיה זוכירל רסמתהל לוכי היה הלודג תיפסכ הקוצמב זכרמה אצמנ אל

 בצמב לבא ,םייתוברתהו םייצוביקה םהייח ןפואב ינויצה רעונל אמגוד רותב םישמשמ

 .תומלשב תושעיהל הלוכי אל תאזה הלועפה םג יחכונה

 ישנאמ ץוח ץראל תולעל םיצורה םייביטקא םינויצ וישכע ןיא ,השעמל -- - --

 .םיצוביקב רקיעב םינגרואמה "ץולחה,,

 "ץולחה,, תא ךנחל היהי רשפא ץראב םיצוביקה דוחיא [לעופל] אצוי םא - - -

 תיצולחה העונתה קוזיחל םרוג שמשי הז .ץראב תיצוביקה העונתה לש יחה לעפמה לע

 .הללכב הדובעה תעונת דודיעלו הלוגב

 ןמדירפ .א
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 תורשפא ןיא ,היילע ןיא .תודידבו תומתי .הארונ השגרה וישכע ,הפ ,ונלצא -- - -

 .העונתה תא ףוסה דע לדלדל לולע הז .ךכל

 [ןאכ] םינומט יכ יתחכונ .ריצקה אב -- םיערוזשכ .שי הדובעל רכו - - -

 -רופש היה המדנ .תטלחומ הדירי התיה ןילהווב .םישיגרמ ונא ןיאו םייצולח תורצוא

 הדיעו הארקנ -- - -  .'וכו הרשכהל םיכלוה ןיא ,תויורדתסה ןיא ,"ץולחה,, ררופתה

 - יביטימירפ סחי ךותמ ,תודכלתה ,תוריסמ .לודג ונחוכ דוע יכ ררבתה הנהו תילילג

 "תרושב ,מ ןואכדה תורמלש ,םילועה תשיגפב ררבתה הז דוחייבו .ןמאנ ןוצרל סיסב אוהש

 הרשכהה תדובעל דימ בושל טלחוה -- היילע אל םאו .תובהלתה תאלמ התיה רגסהה
 .םיצוביקב

 וניינבש ,תיב תכונח םש התיה .הבוסולקל בוש יתעסנ הדיעווה ירחא -- - --
 ,תוריסמ .וב תבש טיעמהל םיכרבתמש תיב תמקה : הנימב תדחוימ החמש .ןמזמ רבכ דמוע
 - - - רקי ןויזח והז .םוקמב םירבחה ותמקהב ועיקשה ףוס ןיא למעו תובהלתה

 .ןמאנ יצולח ץוביק לש םיבוטה םינמיסה לכמ וב שי הבוסולקב ץוביקה

 גנילזיצ .א
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 ,איה תמאה .םשמ םימשר תצק םכל בותכל ינא הצורו הבוסולק תא יתבזע לומתא

 .יתביתכ לע השקמ הזש דע יל הבורק כ"כ "ה/רבחה,,ו םיננער כ"כ דוע םימשרה יכ

 הזה שובלה ךותבו .הבוסולק לש "שובל,,ה והז ,חבטמ םע םירדח השולש ,דחא תיב

 רבח יכ ,"םיחרוב,, םלוכ טעמכ .21-20 -- 19718 ינב עירכמה בורה .שיא 50"כ םיסנוכמ
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 ,םישדח םייחל ןתפמה והז .תיבה ןמ "חורבל,, םיחרכומ הבוסולקל עוסנל םיצורה הרבח וא

 רובעי תב וא ןב יכ ,רתוי החפשמה םיכסת תיבב .רבעה לכ ראשנ וירוחאמ רשא

 לכ ר"פע םיערקנ ותיא :ץוביקה לא ךלה רשא הול חלסיי אל לבא -- "םימודא ל

 .םירשקה

 הזה םוקמה ירה הינלופ לש וז הביבסב .הבצחמה איה -  הבוסולק לש התסנרפ

 - םילודג םיקחרמל ןבא תוקפסמ הבוסולק תובצחמ .ןבא תורכמ וב רשא ידיחיה אוה

 ביבסמו םינבא בוציחב ןאכ םידבוע םויכ םג .תובצחמה רפסמ הברתמ הנשל הנשמו

 םינש ךשמב יכ קפס ןיאו חתפתמ הזה ףנעה הנשל הנשמ םלוא ,שיא ףלאכ -- הז ףנעל

 .םילעופ יפלא ןאכ ודבעי תוטעומ

 : ונייה) תויורשפא ויה ול .הבוסולק ץוביקל הרשכה-יםוקמ שמשמ הזה םוקמה

 ,המלחהו הלחמ ירקמל תיברזר ןרק ,רטנווניא תצק ,עקרק תגשהל ,םיתב ןיינבל םיפסכ

 םוקמל הזה םוקמה תא תושעל היה רשפא (רצק ןמז ךשמל האוולה רותב -- םידגבל

 םוקמה .רתויו שיא ףלאב םג ןאכל רודחל ונלוכי יכ ,םיצולח תרשכהל ןילהווב יזכרמ

 .תובצחמב םילעופ ןאכ םירסח דימתו ,הדובעדרסוח ררוש םשש ,ןילופ-סרגנוקמ קוחר

 ,ותוא לצנמ םג ,ץוביקה תדובעל קוקז אוהו ידוהיל תכייש ץוביקה דבוע ובש הבצחמה

 אל ץוביקה ירבח םלוא .ץוביקה תא "קיזחמ,, אוה יכ ,םינויצ ינפב ראפתמ אוה יכ םא

 תנוכמבו תורוחשה תודובעב םבורב םידבועו -- הבצחמה לש תויעוצקמה תודובעל ורדח

 ןיאו דואמ םיריעצ םירבחה בור יכ ,איה תוביסה תחא .רבדל תוביס ,ןבומכ ,שי .ץצחה

 וישכע .תונוש תוינכט תוביס םג שיו .לודגה שיטפב הדובעל םתוא לגסל תורשפא לכ

 תולודגה תוכובסתה דחא אוה עוצקמל הרידחה-יא .תותיס דומלל םירבח חולשל וטילחה

 .הזה ץוביקה לש

 הלוע השק הדובעל תולגתסהה .תולחמה ןהו -- ץוביקב השק המילבורפ דוע הנשיו

 ,םישולש דע םילוחה זוחא עיגמ םויכ .םילפונה םיברו ,הז ריעצ ליגב דוחייבו בר ישוקב

 תדובעכ םישוע השקה הדובעה תא רשא ,תורוחב דוחייבו ,םיריעצ םנשי .םייאמ הזו

 עונמל וניביש ךכ-ידכ-דע םירגוב םירבח ןיאו ,םילפונ טושפ םידחא .םילשכנו -- םיהולא

 ןיאו .עובשב םימי העבש םידבועש שיו -- תבשב דובעל םיחירכמ םוקמה-יאנת .הז דעצ

 םירתונהו ,לודג םילוחה זוחא םא טרפבו ,דואמל דע םייתנשדהנש ךשמב םישלחנ םא ,אלפ

 ךותב לבא ,תנכוסמ ךרד קפס ילב יהוז .וראשנש תוחוכב רסחה תא םילשהל םילדתשמ

 ןמ הלעמל ןיא :ךתוא וניבי אל יכ ,תאז לע רבדל השק הבוסולק לש הריפסומטאה

 .הדובעה

 םיילענו ןיא השבלהו .וז הביבסבש השקה ףרוחה םג שמשמ תולחמל בושח םרוגכ

 םהשכ ץוביקה ירבח בור תא יתאצמ ןיידעו -- םינושארה םיגלשה םע ןאכל יתעגה .ןיא

 םילק ץייק ילענב םיכלהתמ וא ,םיילגרה לע םיטוטרמסב םיפוטע הדובעל םיאצויו םיפחי

 םילוח שיו וררקתנש הברה םויכ רבכ שי ,םנמאו .םימח םיליעמ םג םירסח .םיעורקו

 ,םינבל דואמ טעמ םעו דחא דגב םע בור-יפילע םיאב "םיחרוב,,הה .המודכו םזיטמברב

 .אצמנב םניא טעמכ םינבל םג יכ ומצעמ ןבומו

 18 דע םיליכמ ,לכוא-רדח אוה םהמ דחאש ,םירדחה תשולש יכ ,ךכל ףיסוהל םאו

 הטימב 2 ןושיל םיחרכומו -- ןושיל םוקמ םג ןיא יכ וניבת ,דואמ הלודג תופיפצב תוטימ

 ןתוא םידירומ רשא ,תוימינפה תותלדהו תונחלושה ,םילספסה לע םג ןושיל תאז דבלמו

 .ןהיריצ לע םויב ןתוא םילעמו הלילב

 תובהלתהה הלודג המ ,וניבתו ,הזה ריעצה רמוחה תא רשקמ הזה לבסה אקווד םלוא

 םג .םילספסו תותלד לע םיינשב הביכשה ינפל בוחטו רק ברעב אבש ,"הרוה,,ה דוקירב

 .וזכ תובהלתה ןיא םיקיתו םידיסח ןיב

 .ראותי אל לבס לובסל חוכה תא תנתונה איה -- הבורק היילעל ,תאזה הווקתה

 תקחורמ הניפ וזיאב אצמנ התא יכ חכושו ,םימי הזיא וכותב יחו הז ץוביקל אב התאשכו

 הזיאב אצמנ התא יכ ,ךל המדנ -- םיחתורה ,הלאה תוריקה ךותב אצמנ התאו ,ןילהווב

 ץוביק והז .םהלש תומילבורפה לכ םע ,םיססותה םיצוביקה דחאב ,לארשי-ץראב םוקמ

 -ץרא אל םיאנתבו הקוחרו הרז הביבסב תויהל ול םרג לזמהש ,יסופיט ילארשי-ץרא

 .םיילארשי
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 רבכ .ונלש םיצוביקה ךותב ךכ-לכ תורכומ ןאכ וררועתהש תומילבורפה ןתוא םנמאו

 ייח םיקהל ןיא הלוגב םיצוביקב יכ ,בשחש ימ היה .החפשמה תלאש וליפא [אכ העיפוה

 ,םיעובק הלוגב ץוביקה ייח תא תושעל ןיאו ,תובורמ תונכסב םייאמ הזש ינפמ ,החפשמ

 זכ-לע .הלוגב םתויהב דוע ץוביק ייחל וירבח תא ךנחל ףאוש הבוסולק ץוביק לבא

 לע רסואו ,הנשה לכ ךשמב ץוביקה תא םייקמו הרשכה-ץוביק קר תויהל הצור ונניא

 גואדל ופוג אוה בייוחמ ץוביקה יכ טילחהו ,התיבה תינמזה העיסנה תא םג וירבח

 לש תיבה אוה ץוביקה ;אפרתהל התיבה עסונ הלוח רבחש ,גוהנכ אלו ,ובש םילוחל

 הצור הככ .בושל ןיאו -- ץוביקל ותכל ןמזמ ערק אוה החפשמה-תיב םע ,רבחה

 .הבוסולק ךנחל

 תשמשמ הבוסולק .דואמ ךבוסמ בצמל עיגהל םג לוכי אלפנ ץוביק ותוא -- רבד ףוס

 ןיב םיבתכמ רשק ןיא עודמו .סרהית םא -- סרה לש חוכ םג שמשל לכותו הכישמ חוכ

 .ץראה םע יח רשקל םיקוקז םה .םהל ובתכת ? ןאכ ץוביקה ןיבל ץראב ץוביקה

 יראנב :נ

 14.5.1929 ,השרו

 דחואמה ץוביקה תוריכזמל
 דורח"ןיע

 .הבוסולקב יתיהש תולילו םימי השולש .,ןילהוומ יתבש הו ךא

 דע רפסמה ,הארנכ ,לדגי םיבורקה תועובשה ךשמב .רבח 120--130 םויכ הבוסולקב

 העובק הדובעב רדסל רשפא -- דועו הירושמב ,הבצחמב -- אפוג הבוסולקב 0

 רסוח (ב ; תודסומו חבטמ ,לכוא רדחל דחוימבו ,תוריד (א : תולאשה .שיא 300-מ הלעמל

 ףוסב הארנכ היהתש ,קשרמ לש ותיילע רחאל דוחייב ,לודג הכ ץוביק ןוגראל תוחוכ

 .ץייקה

 ,תפתושמ הפוק םע -- םיזכורמהו םילודגה הדובעה תומוקמ יפל תוגולפ רדסל יתעצה

 םלוא ,םילדבנ תודסומו חבטמ ,הדוכע רודיס ךא ,ףתושמ הקפסה רודיסו הרומג האוושה

 תדגנתמ -- לוכב דחי םירושק םירבחהש העפוה רותב ץוביקה תא תספותש ,הבוסולק

 .זוזל םיצור םניא ונממו הבוסולק לש רקיעה והז -- יהשלכ הציצח אלל ףותיש .הזל

 הדובעה תא להני רשא ץוביקהמ שיא איבנ םאו ,תלבקתמ התיה ילש העצהה ול

 .ץראב ץוביקל בושח זכרמ רוציל לכוג -- תיתוברתה

 תויצוביקה -- - -- .ץוביקב ונתדובע זכרמב דימעהל שי תיתוברתה הלועפה תא

 -יצראו תירבעל תושידא םע ,תידמעמ-תינויצה הרכהה תקמעה ילב ,תזרפומהו השולתה

 םג אלא ,יב קר אל תיניצר הגאד םיררועמ הלא לכ -- "הילאמ תנבומ,, תוילארשי

 רושק יכהו שבוגמ יכה ,בושח יכה ץוביקה והז -- הבוסולק ןהו .ןאכ ונירבח רתי לצא

 ןילהוומ ,בוט יכה יצולחה רמוחה םויכ זכרתמ הזה ץוביקב .וייוקיל לכ תורמל ,ונילא

 .היסלופו

 -.- - - הבוסולקל רבח רבדב יתעצה לע יניצר ןפואב ובשחתש םכמ שקבא

 ינבדבוד

 12--18.8.1927 ,הקנאיאקב םיצוביקח תשיגפ .2

 יילולחה,, תצעומ ("הירחש,,) הקנאיאקב המייקתנ ליעל ןייוצש ךיראתב

 רחאל "ץולחה, לש ובצממ םיעבונה םיפיעס המוי רדס לעו -- ןילופב

 טרופמ ח"וד .העובקה הרשכהה לש התישאר םעו תיעיברה היילעה רבשמ
 "ץולחה,, זכרמ םעטמ 1927 תנשב תדחוימ תרבוחב םסרפתנ "ץולחה,, תצעוממ

 .ןילופב

120 



 .ןילופב הרשכהה יצוביק לש הנושארה השיגפה הקנאיאקב הכרענ ןמזב וב

 תוטלחה ןכו "ץולחה,, תצעומב הבוסולק חוכ-יאב לש םהירבדמ -- ןלהל

 .ל"נה תרבוחב ואבוהש יפכ ,םיצוביקה תשיגפ

 תכרעמה

 : (הבופולק) קשרמ
 לודיגל יוטיבה ,הבוסולק ;ונילהנמ לע ונרבעו ונלדג -- העונתה -- ונחנא ..

 תא רציש זכרמה אל .ותוא ועיתפהש תולאש זכרמה ינפב םעפ אל הדימעה ,העונתה

 .המצע העונתה אלא ,םייח-תרוצ רותב עובקה ץוביקה

 םייחה .םויכ תובבלה תא ביהלהל תלגוסמ היהת תימתסה תונויצהש ןימאמ יניא

 .ביהלמ אל הז םגו ,םיקזח רתוי ילוא וז הניחבמ םניה םייצוביקה

 הברזרה תלאש איה תיניצר .תושדח תומילבורפ תורתפנ םהב .שוביג שי םיצוביקב

 רובעל םירבחל םיעיצמו םיאבשכ .ןובקיר ררוש םיבר םיפינסב .םיצוביקה ליבשב

 הדובעל .םישדחה םייחל רבעמה תכפהמ תא תושעל םחוכב ןיאש םיבישמ ,םיצוביקל

 ידי תאצל רשפא תונרקה תבוטל הדובעבש ןפוא םושב םיכסא אלו ,יאנפ ןיא תיתוברח

 םיראשנש הלא .י'ריעצה-ץולחה,, לע םג עיפשמ "ץולחה,, יפינסב הז בצמ .תויצולחה תבוח

 הלימה .םישדח םירגוב יפינס דסייל םגו "ריעצה-ץולחה, תא ךנחל םיעירפמ זוז אלל

 לע םישדח םיפינס תמקה ,םיפינסה שודיח :איה עימשהל תבייח הצעומהש השדחה

 .ונל הרסח איה םויכש ,םיצוביקל הברזרה תא ןיכנ הזכ ןפואב קר .םינשיה תוברוח

 םדוק לבא ,הנורחאה הנשה ךשמב הבוסולקב ץוביקה תוחתפתה לע רוסמל לדתשא

 הליחתב .םישק םה ונלצא הדובעה-יאנת : הבוסולק לש םייביטקייבואה םיאנתה לע

 הנוגריאו הדוסיבש ,תיעוצקמה הדוגאה םויקל תודוה ,וישכע ,םויב תועש 12 ונדבע

 תררוש ,םילבקמ ונא ןיא ןמוזמ ףסכ .תועש יצחו 8 ונלצא םידבוע ,ונא םג ונפתתשה

 הגולפב ,הנטיקורב .תונחב םיטקודורפ םילבקמ וננה ןתרומת רשא תואקתיפ לש הטישה

 .םיחונ רתוי עודי ןבומב םש םיאנתהו ןמוזמ ףסכ םילבקמ ,(הרסנמ) הירושמב הקוסעה

 וז הביסמ .םייקתהל השק דדוב לעופלו ארונ אוה לוצינה .לופכ לוצינ ,אופיא ,לבקתמ

 םילוכי וגייה ונא .לעופ 2000"כ םידבוע הבוסולקב .דימתמ םילעופ רסוח הבוסולקב םייק

 .המימת הנש ודבעיש שיא 150 רדסל

 הזה ןוצרה חוכב קרו .י"אב םיבצוח תויהל ןוצרה ךותמ הבוסולקל וכלה ונירבח

 םישיגרמ םירבחה לכ .דמעמ ונקזחה תידדהה תוירחאהו הרזעה ,ילמיסקמה ףותישה י"'עו

 ונלדח .הבצחמב םיבושח הדובע יפנע ינשב זחאיהל ונחלצה םנמאו .םישבוכ םהש

 ,ץצחה תנוכמ ומכ הזכ ףנע ונשבכ .הבצחמב ,תולפט ,תורוחש תודובע יאלממ תויהל

 תא ונשבכ .תורבח לש לדג זוחא רדסל רשפא ונלצא ,דואמ תיארחא איהש הדובע

 תא וקתינ םירבחה .היילעה ןמז דע ,תכשוממ םא יכ ,תיתנוע הניא ונתרשכה .ץצחה ףנע

 .תיב םא יכ ,רבחל היינסכא ,ןכל ,שמשמ וניא ץוביקה .םירוהה-תיב םע םהירשק

 ,ץוביקב הלוח תבש לש הרשכהה איה ךרע תבר .םילוחה וירבחל םג גאוד ונצוביק

 .םירבחה יבגל םגו הלוחה יבגל םג

 .הפירח יכה ונלצא איה היילעה תלאש .י"אב "ןילהו ץוביק,ל הברזר איה הבוסולק

 םג שי .היילע רסוחמ ץוביקה תא ובזעש םירבח שי .תולעל החרכומ תישילשה הגולפה

 תלאש איה תילאוטקא .לודג ץוביקל תודגנתהה ינפמ ,םייגולואידיא םימעט ינפמ ובזעש

 .תו/םירבחה רפסמ תא לידגהל ךירצו רשפא .הבוסולקל הברזרה

 ץוביקה ."רבד,ב יוארכ םישמתשמ תאז תמועל ,ונלצא חתופמ וניא ירבעה רובידה

 .לארשי ץראב העונתה תולאשב יח
+ 

 הארמ הז דחפ .ןאכ רבחה ראשיי ןפ םיידימת םיצוביק תריצי ינפמ דוחפל ונל ןיא

 ץוביקה ךרד איה ונכרדש טילחהלו ררבל הכירצ תאזה השיגפה .תויצולחב ןומיא ןיאש

 ךירצ ץוביקה ,תעכ דוריה םבצממ םיפינסה תא םירהל לכוי אל יתנועה ץוביקה .ירידתה

 תטישל יתדגנתה דימת .ירידתה ץוביקה קר תושעל לכוי הזו העונתה תא וביבסמ זכרל

 תא םיעדוי ןיא העונתב ."םיספ-תנותכ,ב ולותיח לש -- "ריעצה-ץולחה,,ב ךוניחה
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 רושקל לכות םתס הרשכה אל .וריבסחה אלש םושמ םויה לש הבוסולק תאו הירחש

 יצוביקה שוביגהו ,יצוביקה שוביגה ארקנש קזחה רבדה ותוא אלא ,ץוביקל םירבחה תא

 אל .העונתה דעב תלבוס איהש הזב תנייטצמ הבוסולק .הרשכהל הריתסב אצמנ וניא

 "?ולחה,, תא םירצוי ועיה אל דכ אלמליא יכ ,התיבה עוסנל םילוח םירבחל ונישרה

 רוציל ץוחנ .הזה ערה בצמב תיצוביק העונתל וניכזש החמשב ןייצל ךירצ .םלשה

 יתוברתה בצמל רשאו .םיצוביקה לכ לש הצעומ םיקהל הז םשלו םיצוביקה ןיב רשקה תא

 תדמוע וישכע .םוי-םוי ייח תלאש לאכ י"א תולאש לכל םיסחייתמ הבוסולקב : ימיטפה

 .תירבעה הפשה שוביכ תלאש ונינפל

 : (הנטיקור תגולפ) רקטיבורבוד
 לופיתו - תוצצפה ץפמ לוק תא ועמשת ,המדאה תוילכל ודרת ,הבוסולקל וסנכת

 -- הבוסולקב ,החמש שי הנטיקורב .הנטיקורב הירושמב הדובעה איה תרחא .המיא םכילע

 םא יכ ,אב הז הדובעה תחמשמ אלו ,תוצרפתהל הקושת ,הסיסת םג הז םע דחיו לבס

 ,הנידמהמ םיאבה םילעופ דובעל םידימתמ אל הבוסולקב .לוצינה לשב תורמרמתהמ

 .םיעובק ונחנא קר ,הליגר העפות איה הביזעה

 םילוחה תלאש תא .ןהב םישקתמ י"אב םג רשא ,תומילבורפ רותפל הצור הבוסולק

 אלו ץוביקב ראשיהל םיחרכומ םילוחה םירבחהש וטילחה .הציפק ךותמ הרתפ איה

 זירפהל רוסא .ךכל ונדגנתה ,הנטיקורב ,וגא .םיירמוחה םיאנתה תא ןובשחב וחקל
 .תויצוביקב

 הנטיקורב .הבוסולקו וניניב םירבחב ןיפילח םג ויה .תויארחא תודובע ונשבכ ונא םג
 הנטיקור .םילק רתוי הדובעהו םייחה יאנת ,ןמוזמ שי ,םיבוט רתוי םיירמוחה םיאנתה
 ריעה .ץוביק םויקל םיישק וב שי רשא םוקמ ,ריעב תאצמנ איהש הזב ערל תלדבנ
 .הערל העיפשמ

 תא .ןווגמ אוה םיצוביקב ישונאה רמוחה .הבכרומ איה תיתוברתה הדובעה תלאש
 הדובעה ונלצא .תונושה תוחתפתהה תוגרדמל ,םינווגה יובירל םיאתהל ךירצ הטישה
 םניה "הלסמ,ה םגו "רבד,ה .י"אה תונותיעה יפל בור יפ לע תלהנתמ תיתוברתה
 .תיתוברתה ונתדובעב םיבושח םיעצמא

 : (הבוסולק) יקפירוטר/צ
 ומכ אל ונילע םיטיבמ ,ונב םיבשחתמ הבוסולקב היצרטסינימדאהו הדובעה ןתונ

 ןטקוה הבוסולקב הדובעה םויש הזל ונמרג ונא .םילעופ לע ומכ םא יכ ,םידמלתמ לע
 .רבח 150 לש ץוביק הב רדסל רשפא יכ ,הבוסולק לש הכרע לודג .תועש 8-ל 10-מ

 הירחש ץוביק םג .י"אב "ןילהו ץוביק, לש העפשהה איה הבושח ונתוחתפתהב
 .הנושארה הגולפה הלעתש רחאל ,ונלש הזל המוד בצמב אצמיי

 .םיחתופמ תוחפו רתוי ןיב לדבה שי .םירגובו םיריעצ ןיב םזינוגטנא ןיא ונלצא
 םיצוביקה לכ ליבשב םילוח-תפוק ןגראל ךירצ .תיניצר איה םייופירו םילוחה תלאש

 .ןילופב "ץולחה,, לש

 םיצוביקה תשיגפ תוטלחה

 "ץולחה, לש הרשכה יצוביק תושבגתה תא ןוצר תועיבשב תנייצמ השיגפה (א

 תיצולח הרכה ילעב םיעובק םייצוביק םיאת רודיס ידיל העיגהש תושבגתה ,ןילופב

 םירשכומהו תידדה תוירחאו הרזע ,ילאיצוס רשוי חור ירודח םייח לע םיססובמ ,הקומע

 יצוביקה לעפמה תארקל םהירבח תא םיכנחמהו י"אב םיישוביכ-םייצולח םידיקפת יולימל

 העיצמו ל"נה םייח יסופד רודיסב םיכורכה םילודגה םיישקה לכב הריכמ השיגפה .ץראב

 ןהו ירמחה ןבומב ןה וחפטלו תושבגתהה סצורפל היואר בל תמושת תונפהל זכרמל

 .ינחורה

 הרשכה ילעפמ לש המלש תשר תריציל גואדל זכרמה ידי תא האלממ השיגפה (ב

 תוחמתה ,תיתנוע תיאלקח הדובע :ומכ ,הרשכה לש תורוצ ינימ לכ הכותב הליכמה
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 םינווכמה ץולחהדיתב םע דחי םיינוריע תודסומ ,םיימצע םיקשמב תואלקחב הקומע רתוי

 יפל תוריבחל םינוש תועוצקמ תיינקה ,"ריעצה-ץולחה,, ירבחל תועוצקמ תיינקהל רקיעב

 םיצוביקב רשפאש המכ דע רשקל ץולחה-יתב תא ;י"אב תולעופה תצעומ תוארוה

 .םיעובקה

 ריבעהל זכרמה לע הליטמו םיצוביקה ליבשב הברזרב ךרוצה תא תעבוק השיגפה (ג

 םשל םהל שורדה םישנאה רפסמ תא םיצוביקל חיטבהל ידכ םיפינסב תצמואמ הדובע

 םיצוביקל הברזר שמשל םיכירצ הרשכהב םיאצמנה םישנאה לכ .םסוסיבו םתוחתפתה

 .םישדח תריצילו םיידימתה

 הזירכמ ,י"אל היילעל רשכומה יצולחה רמוחה תריחבל הגאדב ,םיצוביקה תשיגפ (ד

 לע םג הלח וז הטלחה .היילעה תושירדו תויורשפאל םאתהב תכשוממ הרשכה לע

 .תחא הנוע ךשמב הרשכה רבכ ורבעש םירבחה

 ,תירבעה הפשה ןיידע השרתשה אל םהב רשא ,םיצוביקה תא תבייחמ השיגפה (ה

 לע .ץוביקב םיימוי"-םויה םייחה תפשל ךפהיתש הדימב הפשה תא םהירבחל תונקהל

 .םיעצמאה לכב עייסל זכרמה

 שחרתמל יוטיב שמשיש םיצוביקה לש ימינפ ןותעב ךרוצה תא תעבוק השיגפה וו

 .הלוכ תיצולחה העונתבו םמצע ןיבל םניב םתוא רשקיו םיצוביקב

 קשרמ ,יקסנוימק ,קידנופ ,ץיבורפלא : םירבחה ורחבנ םיצוביקה ןותע תכרעמל
 .רקטיבורבודו

 השיגפה הטילחמ "ץולחה,, זכרמ י"ע הריבחה דרשמ ןוגריאל רבעמ תרוצ רותב !ז

 .םיידימתה םיצוביקב תוריבחה תוצעומ חוכ-תואבמ תבכרומה הריבחה תדעו תריצי לע

 םימיאתמ הדובע תומוקמ שופיחל ,הרשכהל תוצולח לש הברזרל גואדל הדעווה דיקפת

 תולעופ יקשמ ןוגריאל ,ריעבו רפכב הריבחה לש תיעוצקמה הרשכהל ,הריבחה ליבשב

 .םיידימתה םיצוביקה י"ע רזע יקשמו

 תשדוחמ היילע חתפב .3

 (1929 ראוני ,הבוסולקב תוחיש ךותמ)

 וניא תומוקמב ראשנה ןיערגה .הכותמ לודג קלח היילעל תרסומ ונלש העונתה ...

 תולטומ -- הברזרל ,רחמ םויל תוירחאהו הגאדה .וקה תא ךישמהל ץוחנו -- קיפסמ
 .ןאכ ,ונילע

 טקטנוק ,העונתב תיכוניח הדובע :ןה םויכ ונלצא קרפה לע תודמועה תולאשה

 ,תוריכזמה לש בוט ןוגריא ,[םיצוביקה ןותע] "הנחמב,, לש תרדוסמ האצוה ,םירבחה םע

 .היילעל תיניצר תוננוכתה ,הדובעה תומוקמ תבחרה

 ךרד : הרורב םכרדו -- הינמורמ םיצוביק ולעי הנה .וניניינעב תצק בושח קימענ ...

 ץוביקה לא : השובכ הכרדו היצילגב העונתה תשבגתמ הנה .ץראב הנטקה הצובקה

 הירשק תא האצמו הכרד תא העונתה הל השפיח ןילופב םג .ריעצה-רמושה לש יצראה

 העונתל רתוי ןאכ םיטונ ונא : ןילופב וז העיבקב הרקמ ןיא .ץראב דחואמה-ץוביקה םע

 ,םינוזינ ונא ךכמ אל יכ ,ונתעונת לע זעל-תאצוה לכל בל םישל ונל ןיא ןכ-לע .תינומה

 ץוביקה לש םיימינפה תודוסיה תא קימעהל ,הבוגה לע דומעל דימת ,ךפיהל אלא

 םא .ונתעונתל רשא ךשומה חוכהו ירקיעה ונחוכ הזב .םייקנו םייתימא דימת תויהלו

 איה תאז .לדגי ונילא הכישמה חוכ -- הבוסולקב םינבא תביצחב םיצולח 200 רדסנ

 ול רתוול לכונ -- םשה ירחא רקיעב ףדורש אוהש-ימ שי םאו .ונתעונת לש הקיגולה

 .ןכותה דימת בושח ונל יכ ,םשה לע

 םיבשוי ,ןילופב ,ןאכ .דחואמה-ץוביקה לא העונתה הכלה ןילופב אקוודש ,אלפ ןיא ...

 וגתעוגתב םוקמ שי .אירב טקניטסניא ונשיו תויממעה תובכשב ינוע ונשי ,םע ינומה

 .דחי םג םינטקו םילודג םישעמלו םינטקו םיינוניב םישנאל םג אלא ,םינואגל קר אל
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 -םוי ייחב רשא תויתימאב ,תיאידיאה ונתורגבב קר תויהל לוכי יתימאה וננוחצנ..

 ,םיללצ ירחא ףודרל ונל המל .לוכמ רתוי רומשל םיכירצ ונא תאז לעו -- ונלש םוי

 רוא ונביבסמ הציפמהו ונידיב ונקלדה רשא הרונמה התוא התע תקלוד ונרדחב םא

 !זביבח ךכ לכ

 ונילע .ונכרדמ םילושכמה לכ דוע ורסוה אל היילעה שודיח םע :תורורב עדנו..

 ...ימינפ חוכ לכ םדוק ץוחנ ונל .וניפוה לע וכי רשא ,םינושה םייחה-ילג ןיב ןכה דומעל

 ! תולעלו -- זרדזתל 4

 (רזוח)

 -- הבוסולקמ םילועה לש (םהה םימיה יגשומ יפל) תיסחי ברה רפסמה בקע

 לפטל ,'ץולחה,, זכרמל ,השראוול םיאצוי םהיתופוקתל ץוביקה יריכזמ ויה

 -מ םיטקיפיטרס יפל םא ,היילעל ורשואש הבוסולק ישנא לש םהיניינעב

 .תורחא םיכרדב םאו "לוידש,,ה

 הידיקפת בקע ,תבכרומו השק התיה השראווב היילעה תוריכזמ לש התלועפ

 : םידחוימה

 לע ,היילעל םהיתונכהב םינוש תומוקמב םירוזפה םירבחה תא ךירדהל (א

 ןוטלשה ידרשמב םיידירויה םיכבסהו ןשיה תיבב תירמוחה הקוצמה ףא

 .תויכרד רודיסב

 םילועה ןיב תידדה הרזע י"ע רקיעב ,םייפסכה םירודיסה ןעמל תושעל (ב

 -נאה לכ לש םתיילע רשפאל ידכ ,תפתושמ הפוק ןוגריאב -- םמצע

 .םיעצמא ירסוחמ לש םג ,הבוסולקמ היילעל ורשואש םיש

 הזב םינתינה ,השראווב היילעה תוריכזמ לש רזוחמ םיעטק -- ןלהל

 .םנושלכ

 ךומס ,קשרמ .ב ידיב בתכנש חינהל ןתינ רזוחה לש ךיראתה ךותמ

 .ץראל ותיילעל

 תכרעמה

 17.9.1929 ,חשראו

 הבוסולקב סינבא יבצוח ץוביק

 השראווב היילעה תוריכזמ

 ! םילועה םירבחה לכל

 ה

 עודי אל םילועה םירבחה לכל םויה דע הארנה יפכו היילעה עצמאב רבכ םידמוע ונא

 ונקפוסמש יפ-לע-ףא ,היילעב בצמה [לע] תא רוסמל ,ןכל ,וננוצר .היילעב יללכה ונבצמ

 .ונירבח תיילעב םיאצמנ ונא ובש ךבסה ךותל םכלוכ תא סינכהל ונידיב הלעי םא

 .היינש הגולפ הלעת 18.9 םויבו 11.9 םויב תחא הגולפ התלע הבוסולקמ

 :ולע [ונישנאמ]

 םירבח
 ,םולבנלא .7 ,ןמרקוצ .6 ,יקסנדור .5 ,ךוברווא .4 ,לגיצ .3 ,רגיא .2 ,קינדובז 1

 .םיור .12 ,ץיברק .11 ,ץיבקצר .10 ,הנורוו .9 ,זיוהנייו 8
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 // תורבח
 .הרופצ ןיבור .6 ,ןמניטש .5 ,ןגק .4 ,ןוטיבל ,3 ,קינדור .2 ,בוקפיצ .1

 : [היילעל רותב] םיאבה
 םירכח

 .טרופופר .5 ,קינזר .4 ,ןמצרווש .3 ,רלמ .2  ,ןימוז 1

 תורבח
 .הקסבשוריו .ר .1

 ,(םירבח 17 ,תורבח 7) םישנא 24 הבוסולקמ ולע 19.9 םוי דעש הארמ הזה ןובשחה

 257ו םירבח 57 תולעל דוע םיכירצש [תרמוא תאז] .א .ז .םילוע 106 לש היילע תגולפמ

 הברהו םהיתויכרד תא םירבחה לכ םיניכמ [ונידיב] ונל ןנשיש תועידיה יפל .,תורבח

 םוי דע תוזיווה תא ןיכהל וקיפסי םירבחה רתי .26.9 םויב הלודגה הגולפב ולעי םירבח

 .[1929] 12.10 םויב תונורחאה תוגולפב ,הארנכ ,ולעיו 9

 םיישק םהל ןיאש ,תיבב בר ןמז רבכ םיבשויש םירבח המכ םנשיש ןייצל יאדכ

 1 [ריבסהל] ררבל הז המבו .תונכהב םיצירממ אלו םינכומ אל ןיידע המהו םיידירוי

 ןפואב הז תא ררבל םא לבא .תעכ תולעל לודג ןוצר רסוחב תאז םיררבמ םינוש םיגוחב

 םילבקתנש םיבתכמה .יללכה ונבצמ יפלכ תוירחא-יאכ וזכ תונלשר תונגל שי יביטקייבוא

 ,תודבוע םיידיל הקעצב םיאלמ ,[ט"פרת] תוערואמה עצמאב דוע המשמ ואציש ,ץראהמ

 .תונכהב םיזרדזמ אלו ונירבח םג וננובאדל םיספות אל הזו ,תידיימ היילעל

 אל דחא טקיפיטרס ךא םויכש ונלוכל רורב ,רחא דצמ םג הנכס ונל היופצ !םירבח

 ידיזלע ורשאנש ,םידדוב ,םירחא ולעי םיטקיפיטרסה םא לצננ אל ונא םאו ,דוביאל ךלי

 הנשי .ילטאפ רבד ונליבשב תויהל לוכי םויכ הז .היילעל ["ץולחה,, זכרמ] זכרמה

 .הרשכהה יצוביק ךותמ תיצולחה היילעה ןיינע לכ תא שטשטל תיביטקייבוא תורשפא

 היילעב רושק תיצוביקה העונתה לרוגש הפיא ,ץראב דוחייבו הפ איבהל לוכי הז המל

 ונתעפשהו תיצוביקה היילעה לרוגש ,םירבח ,ועדת .ריבסהל רתוימ ,הלודג תידיימ

 דכולמהו ןגרואמה יצוביקה חוכה חרכומ הלא םימיב אקווד .ונידיב אוה ללכב היילעב

 דומעל ףכית ןכומש ,הסונמ יצוביק חוכ סנכיהל ץראל חרכומ תעכ אקווד .טלבתהל

 בורק-יכה ןמזב םיחרכומ היילעל ורשואש םירבחה לכ .הנגהבו הדובעב ,תורמשמב

 תוכחלו השראוול "סרפסקא,, םתוא חולשל ,םהיתויכרד רבכ תונכומש םירבחה לע .תולעל

 קיפסהל ידכב זרדזהל םירבחה לכ לע .השראוול תאצל דחאו דחא לכ לע יתמ העידיל

 -ר-- 7 הל 30 דע

 היילעה תכרבב

 היילעה תוריכזמ
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 םיכרדו םיכרע

 תשדחתמה היילעה סע .א

 (1928 רבמצד ,םירבח תחישב)

 לש התיילעל הנש שמחו םירשע תאלמב ,דורח-ןיעב ונל התיהש גח-תביסמב

 ובלתשנ ,היינשה היילעה לש הנושארה םיצולחה תצובק םע ןיקנח הרש-היח

 ונדועש ,ינשהו הדובעל סנכנ הנשה קרש ,דחאה -- הינב םג םידקורה-לגעמב

 יצולח ,הינמרגמ '"תוריח, ץוביק לש םישדחה םילועה םגו -- רפסה-תיבב

 .תישימחה היילעה

 ,1928 תנשמ הינמרגמ הלועהו 1903 תנשמ למוהמ הצולחה ודקר דחא לגעמב

 יעצמא-יתלב קומע יוטיב הזב שי .תוילעה לכ ינב ,דורח-ןיע ירבח לש םהידליו

 .תיצולחה הדובעה-תיילע לש בהזה-תרשרשל למסו ונייח לש

 יתלב חרואב איה ףא הרושק היהתש ךירצ ץראל אובת רשא השדחה היילעה

 היילעה ןיא .לארשי-ץרא ילעופ ללכ םע ,םימדוקה היילעה-תורוד םע יעצמא

 התודידבב ,המצעב הב קר הכרע ןיא .הלוכ תרשרשהמ תלדבומו תקתונמ ונלצא

 הרושק ,תכשמנה תרשרשב הילוח התויהב הכרע .תיתחפשמה התולדבתהבו

 .דיתעבו רבעב

 תוירחאבו הרזעב ץוביקה ידי-לע התטילק איה היילעל סחיב תירקיעה ונתגאד

 יכ ; תובשייתהב ,עוצקמב ,הפשה תיינקהב ,ךוניחב ,הדובעב -- תישממ תידדה

 יכ ,תיפסכ הרזעב אל ,לכה-ירחאו לכ-םדוק ,אוה ,םילעופ לש םחוכ ,ונא-ונחוכ

 תויהלו ,םילועה םע תויחל םינכומ תויהל םיכירצ ונירבח .תּורבחבו הדובעב םא

 היילעה תא טולקל ןיא .לעפמב םפותישלו םתטילקל ,םרודיסל םתיא דחי םיארחא

 םירוקיבו תוחישו תואצרה ידי-לע קר וא ,ונתיאמ ודמלת :םהל רמאנש ידי"-לע קר

 .םמיע םיפתושמ םייח ידי-לע םא יכ ,םייתודידי

 לש תיצולח הדמע היהתש ,הפיחב הדובעל ונתסינכ תלאש תדמוע קרפה לע

 ןעשמ רוגי ירבח תעכ ושמשיה .בורקה דיתעב היילע-תטילקל זכרמו םילעופה

 הליטמש ,תוחילשה תרכה ךותמ היילעה תא תוגולפה הנמדקת םאה +? הז שוביכל

 לעפמה חורב ,הב תטלשה הפשב ,הגולפה ייחב הבוליש ידי-לע -  ,תובוח

 ךותמו ,תיראטילורפה ,תררחשמה םייחה-תרוצב הנומאה תרדחה ידי-לע ,יצוביקה

 ? תימואלה-תישונאה הלואגל תונמאנ

 ףסונ רפסמ תלבקל קר אל הנוכת שיה +? היילעה תארקל תאזכ הנוכת שיה

 םירבח תטילקל תוררועתה םא יכ ,ילכלכה בצמה רוציב םשל תודבוע םיידי לש

 -לתמה ,םישדח םירבח-יסחי תרצויה ,ףתושמה לעפמה ידידלע תשבגתמה הרבחל

 חור-תיילע היהתה ? םיפתושמ הבשחמ ייח ךות ,יתוברתו יתרבח דוכיל תדכ

 ..!? האבה היילעה תארקל ץוביקה ךותב

 ,הינמרגב ("םילועה תירב,) .ב.וו.ייי תעונת לש יצולח הרשכה ץוביק -- "תוריח, +

 .םירעעה תונשב
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 תיצולחה העונתהו ץוביקה .ב

 (1929 רבמצד ,דחואמה ץוביקה תצעומב)

 -רואמ םיצוביק לש םתיילע םע .תילארשי-ץרא העפות קר וניא םויכ ץוביקה

 תיללכ תידוהי העפותל ץוביקה השענ ,הלוגה ןמ תונוש רעונ-תובכש ינב ,םינג
 הלוגבש תודהיב תונושה תוילאיצוסה תובכשל םויקה-ןורתפ יכ .תונוש תוצראב

 -- תינכפהמה םייחה-תרוצבו הדובעב ,תילארשי-ץראה תויצולחב ,ץראב ןאכ אוה

 םיגשיהה דוסי לעו הלוגב תיצולחה העונתלו ץוביקל ףתושמ בל-םלוה שי .ץוביקה

 .ל"וחב הלועפה יכרד לע ונתעד תא םיעבוק ונא ץראב

 הלוגבש םעל המוקת ןיא .היילעה אוה ,עגרכ ול םיארחא ונאש ,ירקיעה רבדה

 תלדגהב אלא םעל ןורתפ ןיא .הב םילעופ-דמעמ תמקהבו ץראל היילעב אלא

 ןיא הידעלב .ונידיקפת שארב תדמוע היילעה -- ,ןכ לעו .ץראב םידוהיה חוכ

 .תואיצמה-יישקב תולקתנ הלא דוסי-תוחנה םלואו .תמשגתמ תיטסילאיצוס-תונויצ

 יונישל תרתוח -- הכרע ךכבו ונתעונת איה ךכו -- תינכפהמ העונת לכ

 ,תודוסיה-דוסי ןה ץראב תובשייתההו היילעה -- וניבגל .םדוסימ םייחה תומד

 .ונייח תולאש לכל תלוקשמהו ךנאה ,הדימה-הנק ןה ןכ-לעש

 רבעל לוכה חתומ אוה ."תילאמרונה,, ,הטקשה ךרדה תא ללוש היילעה חרכה

 ץראל היילעה ידי לע .םדאל לרוג תצירח םוי אוה ץראל היילעה םוי ,וז הדוקנ

 -- ץולחה .היילע אלל םזילאיצוס ןיא ונליבשבו .ידוהי ןויראטילורפ ןאכ לדג
 םישנא רפסמ םוקמ לכב ריאשהל שי םא םג ,ץראל הלועה שיא לכ םדוק אוה

 -רסוחבש הנכסה רתוי הלודג ןכא .ץראל ץוחב הרשכהה ץוביק םויקל ןיערגכ

 ילב םג םיצולח ץראל ולע תישימחה היילעל דע .הרשכה רסוחב רשאמ םילוע

 ריעצה ידוהיל המישנל ריוואה רסוחו תולגהדרוחש .תמדוק הרשכה ילבו "'םיניערג,,

 .היילעה תא ץירמהל ףיסוי רשא עינמה חוכה והז .תולעל םידוהיב ץיאמש אוה

 .ץראה ןמ רואה ריאי -- תולגה רוחש דגנכ

 ,ץוביקהו הצובקה ורצונ ישפוחה םדאה די וב התיהש ץראב םוקמ לכב

 ןכ-ירחא ולע םידיחי לש םתיילע תובקעב .ידוהיה רעונגה ייחב הכפהמ םיללוחמה

 אל הלוגב תנגרואמה הרשכההש םימיב .םיפלא תיילע אובתו תואמו תורשע

 -ליח רשאכ וזמ הלודג הדיגב ןיאו .המצע תא היילעה הרישכה ,תמייק התיה

 חרכה תעשב .ןמאתהל דוע ךירצ אוהש קומינב תיזחל ךרדב בכעתמ םיאולימ
 .הכרעמל םיאצויו ,םיטעומ ןומיא ימי רחאל ,קשנה תא םילטונ

 הרשכהה ץוביק .היילעה םוי תא רחאי לאו ,ןוכרד תגשהב ץולחה ההתשי לא

 ותרטמ .וב ולדגי אל םידכנו םינב .ינמז תאז-לכב אוה הלוגב רתויב עובקה

 .איה ןאכ תיזחהו -- תיזחל רישכהל

 "?ולחה,, תרגסמ םאתות .''ץולחה,,ל רתוי הבחר תרגסמ עובתל בייח ץוביקה

 תינומה תורדתסה .הלוגה תוצרא לכב הלועפ וקל הז רבד ונל אהי .םינומהל

 םלוכש ,םילוע םיפלא תרשע לש העונת .םעהיישנא תא הכותב ףיקהל הכירצ

 םה םע-ישנא לבא .םינומה תעונת הגיא ןיידע ,םיטנגילטניא ,רפס-יתב ידימלת

 רמייתהל הלוכי רעונה תעונת ןיא .תינומה תויצולחל ,תינומה היילעל הלחתה

 ןב ,ידוהיה ריעצה היתורושב יוצמ אל דוע לכ ,תינכפהמה העונתה איה יכ
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 לגוחמ היילעה תוכיאב לזלזל ןיא .רפסה-תיב תא רבע אלש תידוהיה תולדה

 שיא םע דכלתת רשאכ אקווד גשוי העונתה לש אלמה הכרע ךא ,רעונה תעונת

 " ךנחתהל וכז אלש ,םיצולחה תטילקב לופיטה ךכ-לכ בושח ךכ םושמ .ןומהה

 תיצולחה רעונה תעונת דוחיא לש המגמל ונתכרעה םג ןאכמ .רעוג תעונתב

 ,רמולכ ,התויצולחב אוה רעונה תעונת ךרע יכ .תיללכה תיצולחה היילעה םע

 אתווצב תויחל ,וילאו ותיא ,וינפל ,שארב תכלוה אלא ,ןומהה ןמ תלדבומ אל

 .ץראב תובשייתהבו ץוביקב ,היילעב ,הרשכהב "ןומהה,, םע

 ל"וחב ונירבח .תידוהיה הרייעה תסרהנ :דרחנ הלוגל ץראה ןמ אבה לכ

 ונאשכ וישכע ,ץראב םינש המכ ןכ-ינפל ונייחש ,ונא םלוא .ךכב םישח םניא

 םידוהיה לש יטאטסה דוסיה סרהנ .לילעב סרהה וניניעל ףקשנ ,הילא םירזוח

 .םעה לש ומויק לע ורמשש תודוסיה םיסרהנ .ילכלכה הדוסי הב סרהנ יכ ,הרייעב

 ושוריפש ,לארשידץרא לש ךנחמה לעפמה םקויש חרכהה ןמ ,הלא לש םמוקמב

 רעונה לא ,םידליה לא תכלל ונילע .ידוהי רענ לכל יצולח הרשכה לעפמ --

 ,הרשכהה תלועפב תינומה ךרד שקבל ונילע הז םע ךא .רפסה-תיב ידימלת לאו

 -- ,םייחב ידוסי יונישל םדאה תא רישכהל ידכ ,םדא"ינומהל הטילק יסופד בצעל

 -ץרא ייחל האובב שמשמה ,הרשכהב עובקה ץוביקל תובישח שי וז תילכתלו

 .םיפתושמ הדובע-ייחל ,תירבע תוברתל ,תינפוג הדובעל רישכמ אוהו ,לארשי

 ןיא תירבעה ןושלה ילב .הרשכהה ייחב תירבעה ןושלה תחנזהב ונאטח

 תורפסה ךרעל הרומת ןיא ;ירוטסיהה וכרעלו בושיי לכל ,היפונל ,ץראל הבהא

 ותקיז תא קימעמה ,ונתעוגתב ךנחמ םרוגכ תירבעה תוברתל ,ך"נתל ,תירבעה

 יצולח-יתלב סחיב ונתעונת התקל .םעה לש ירוטסיהה לרוגלו ץראל הלועה לש
 ילב רתוי םיפפור ויהי ונתמחלמו ונתדימעש ינששוח .תירבע תוברתלו תירבעל

 תונמאנה .התוברתו תירבעה הירוטסיהה תעידי ילב ,רנרב לש "ןכדיפ-לע"ףא ה

 ,"תוריח,,בו הבוסולקב ,הינמרגבו ןילופב תיצוביקה הרשכהב הלגתמה תיצולחה

 סחיב המוד יוטיב ידיל האב הניא םילקאה יאנתו השקה תינפוגה הדובעל סחיב

 .תירבעה תוברתל

 םישדחו םיקיתו ןיב .ג

 (1930 סראמ ,םירבח תחישב)

 : םייוניכל םיכלהמ שי בושו תישימחה היילעה ינושאר לש םאובל הנש האלמ

 תוילעה ינב יפלכ םילועה םינעוט ."'תורוד,, ןיב קבאמ -- בוש ."ץולח,, ,י'שדח,,

 ליחתהל ךירצ -- הריציב ןואפק ,ביצי םייח יווה ,השקונ הביבס : תומדוקה

 ומדית דוע ,ונייה םכומכ ונא םג ,וכח : תוחקיפה תבושת תקרזנ םתמועלו ...שדחמ

 .המודכו הוואגו תואנק ,תוינוציק תועד ,תונירטקוד םכתא םיאיבמ םתא : ונילא

 ,השדחה תיצוביקה ונתרבח תווהתה תא ,היילעה תא דימת הוולמה הז קבאמ

 דוסי אוהו תוגזמתההו תווהתהה ירוסייל ,תיתרבחה הריציה ילבחל אוה יוטיב

 .הדיריו הגיסנ לש תונכס םג וב תונופצ לבא .,ונתוחתפתהב יחרכה

 העונתהו ץוביקה ןיב ,לארשי-ץראב םישדחהו םיקיתווה ןיב תוגזמתהה ךרדב
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 השק היינש תורשפא ;דחי תדרל -- "הלק, איהש תחא תורשפא -- תיצולחה

 .הלאבכ הלאב םימייק הדירי לש תודוסי .דחי ליפעהל -- רתוי

 ןסחמ לע ,ץוביקב םירבחה ןיב ןויוושה-יא לע רגת תאירק ונא םיעמוש

 לצאו ,תולצחמו הפצר רסח ורדח -- דחא ;טעמ -- הזו ,הברה ול שי הז .יטרפ

 לבקמ שי :םיילאודיבידניא םיכרצ קופיסב ןויווש ןיא .הפסו םידברמ -- רחא

 ,וצר רפס גישהל לוכי ינולפ ;הקירמאמ רבחמ ,החפשמ"ינבמ יטרפ ףסכ

 םירחאש דועב ,ונובשח לע ונוצרכ השפוחה ןמזב שמתשהל ,ןורטאיתב רקבל

 םיחפוקמ הביס התואמ .תיללכה הפוקה לש הינוע לשב םהיכרצ קופיסב םילבגומ

 .הלחמ רחאל המלחהב וליפאו ,לויטב ,שפונ יכרצב םירבח

 -לכה םיכרצה קופיסב ,הדובעב ,קשמב םה םיפתושמ םייחה תודוסי ,םנמא

 .הנומוקב תוחיתמל םימרוג ,םשו הפ םיצבצבמה ,ןויוושהדיא ייוליג ךא ,םייל

 הצריפ לכ .םירבחה ברקב יטרפ ןיינק לש תויטנ חפטל תופיסומ ולא תולחתה

 .תכלוהו תבחרתמ

 וגיצוביקל םינושאר ,םירבח הנחמל ונא םיצולח :םינעוטו םישדחה םיפיסומו

 ,ךשמהל הגאדה ונילע .הלוגבש ,"יחדלת,, ,"הירחש,, ,"הבוסולק,, :,"ןוצר,, ,"תוריח,,

 ץוביקב ,"ץולחה,,ב הווהתמל םירע תויהל ונא םיבייח .הכרדהל ,םיבתכמ ירשקל

 לכו ףוג לכו ,םיפוג-םיפוג ץוביקה תא ונאצמ הנהו ,רעונה תעונתב ,הרשכהה

 ןעמל ,ךשמהה ינפב רגתסהל ,םיצוביקה ןיבמ םידיחי םהל רוחבל םיטונ הגולפ

 ןאכ ונא ונתטילקש ירה ,םייחה-תמר לעו יווהה לע ,םתוביצי לע רומש

 בוש ,םאובב ,םהו ;םתטילקל ,ונירבחל שחכתהל וליאכ ונתוא תבייחמ ץוביקב

 .תידדהה ונתרזע ילב ,לעפמל םהירבחל הקיז ילב ,שדחמ ליחתהל וצלאיי

 םלעתנ לא .דוסי הל שי םירבחה תונעטב וז תויבקעש ,תודוהל וגילע הבוחו

 ,ונלוכל ,ולוכ ץוביקל הב הכרב ,יצוביקה ןופצמה תסיסת ,וז הסיסת יכ ,ךכמ

 לש תיעבטה הייטנה לע ,תישפנה ונתופייע לע גורטק הב שי ;ונתריצי חוכל

 .תולגתסהל ,תוריהזל ,תויחונל רגובמ ליג ינב

 םכל ןיא :םישדחה יפלכ תיצוביקה-תילארשי-ץראה הנעטה תעמשנו תרזוחו

 םילגמ ;ונלש תידמעמה תיתוברתה הריציה לוע תא הבהאב לבקל יצולח ץמאמ

 תייוור תיממע תימואל הריצי יפלכ ,הנש םייפלא תב תוברת יפלכ תורז םתא

 -זאתהה תא ,תודכלתהה תא םינכסמ םוי-םוי ייחב תונושלה-לילבו וז תורז .םד

 .תידמעמ תובשייתהל -- ינכפהמה ונלעפמל הקיזה תא ,תילארשי-ץראה תוחר

 ןסייר,,ל זובה ; שדחה ייחב הלגתמ ,תובשייתהל ,קשמל ,תואלקחל ,חמצל תורזהו

 ,הבוסולקב תונורק לש הקירפו הניעטב תורהייתהה ,(םיבשע שוכינ) "ךעלזערג

 תוחפ :שדחה הלועל םג החונו ינויצה תיבה-לעבל החונה ,תיראטילורפ תונפחי

 תדובעב תונלבקה תטיש תורשכב קפס תלטה ;תוגאד ילב תימוי הדובע ,לוע

 ןויערלו תויצולחל וברקתהש היכ'צב "ןבל תלכת,, ירגובמ 25-כ לש הצובק -- "צר, *

 וטילחה 1928-ב .היבארומב תיאלקח הרשכהל ואצי 1928 ביבאב .לארשייץראל הילעה

 תוריכזמ תעצה יפלו 19299 תנש ךשמב ץראל ולע .דחואמה ץוביקל םתקיז לע תימשר

 'ג ץוביקל הצובקה הפרטצה 1930 ביבאב .ןועבט ןץיע תגולפל וסנכנ דחואמה ץוביקה

 .םייח תעבג תא ודסייו תובשיתהל ולע ותא דחיו
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 ותוירחאל תמחולה ,ונתעונתב םירגפמ םיטנמילא םה הלא לכ -- ,ונלצא שוביכ

 .ץראב תוברתהו קשמה תריציב תיטסילאיצוסה ונתרבח ץולח ,לעופה לש

 תוירחא המ םשל ,תונלבקלו ונל המ : םישדחה יפב תונעטה תונשינו תורזוחו

 ונילע הקיעמ ;ינכפהמ ןויראטילורפ ןאכ תויהל ץראל ונאב ? הדובעל וז תיקשמ

 ,םידלי םע תוחפשמ לש יווה ונל רז ; תויקשמ תולחתהל תוירחאה ,סדרפל הגאדה

 הלוכש הרבחל ונלגרתנ ;תחאה ונתרבח ךותב םידליו םירגובמ ,םינוש םיליג

 -בו הגאדב ,םהיכרצו םהייח ייוליג לכב םיווש ,דחי הב םידקור לכהש ,דחא ליג

 ,תירבע דימ רבדל השירדה :הפשל סחיב וז תואנק ונילע השק ןכו ;החמש

 םירבחה לש הריתיה תושימגה דגנ הגעט םהיפמ עמוש התאש שיו .תירבע קרו

 לע רותיו -- ךכ ךותמו ,רבח דבאל אלש תוריהז ךותמ םתונחלס וז ,םיקיתווה

 .האידיאה ןובשח לע תונרשפ ,םיינויפיצנירפ םיכרע

 םש תא וילע אשונש ,טשפומה ףוגל םיאב םתא : םיקיתווה םתמועל םינעוטו

 לש לעפמל ,ישממ ףוגל אלו ,תנגרואמה העונתל םתא םיאב ,דחואמה ץוביקה

 -תיצוביקה לארשי-ץראב םיניתנ םכמצע תא םיאור םתא .תימוקמ הדיחיל ,בושיי

 הכרע המו יהמ תוביצי םיעדוי םתא ןיא .וניבושייב םיחרזא אל לבא ,תיללכה

 ףוג תריציל ,תולדבתהל דוסי איה םכיניבש תּורבחה .ימינפה יווהה תרימשל

 ;םוקמה תולאש ינפב ץרא-ךרד םתא םירסח :םהיפלכ םיחיטמש שיו .ףוג ךותב

 ןויווש גיהנהל םתא םיזפחנ תעד-ילוקיש אלבו ,ונומכ םתלבס אלו םתבאכ אל

 .'וכו תוינע לש

 התואבו ,םיקיתווה ןיב הסיסת ררועל אלא הזה בצמה ןמ אצומ ןיא ,הנהו

 אצומה .תושרתשהל ,תירבעל ,תובשייתהל הקיז םישדחל ליחנהל המצע העש

 .תונושלה דוריפ יפלכ םיקיתווה תושידאו ,ןויוושה-יא םע םישדחה תמלשה :רחאה

 ןיב תודונת שיו .דחי תדרל וא דחי ליפעהל םידדצה ינש םייושע וז השיגפב

 יטרפה ףסכהש ,חציג אל יללכה ןסחמהש ,האור התאש העש .הדיריהו היילעה

 ,תכעוד םתטילקל הגאדהו ,םיפפורתמ הלוגב הרשכהה ירבח םע םירשקהש ,םייק

 רנרב םוקמב ,אב ינחור ןוזמכו ,םיקיתו םירבח יפב םג המרב תעמשנ שידייהש

 םושמ שי הלא לכב םגש ,תעדל חכונ התא -- ינמרגהו יסורה ןמורה ,ןמפושו

 תרצונ ,הז תא הז תורפהל םוקמב .דחי םידרויו -- םישגפנ :תידדה תוללובתה

 .הדיריב תופתוש

 תושדחתהב ,רחא גוסמ "תוללובתה,, ינצינ םג םשו הפ םירכינ ןכ-יפ-לעדףאו

 ךרע תיילעבו הדובעה חוכ לודיגב ,תיתוברת הסיסתב ,הרבחבו הדובעב קשמה

 .ררועתמ יצוביקה ןופצמה .תובשומב וניתוגולפ
 ןיקנבט .י
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 לז קשרמ .ב

 -- 1975 האוניב ו2 - ה"לשת טבשב /ב םויב רטפנ קשרמ ןימינב
 .ותומל םישולשה םויב םירבד -- הזב .השולשה-תעבגב תורבקל אבוהו

 היה רבכ ןכש ,ןולשיכל ןודנ קשרמ לש תילאיר היפארגויב טטרשל ןויסנ לכ

 םיכוז םידדוב קר .הכרפהל תנתינ הניאו תומיאל הקוקז הניא הדגאו ,הדגאל

 ,םילוקמרו םירוקרז לש -- ונלש הז אל ,רחא םלועב .םהייחב דוע הדגא תויהל

 ,רבדמ תוחרואב ,תוברע יבחרמב ,תורעיב תורודמ ביבס םירפסמ םתסה ןמ ויה

 שעוג יאלפ דחא לע -- חאה לומ ףרוח לילב תעעונמ אתבסש שרע דיל וא

 תוצצפו וביבסמ םיקרוש םירודכ רשא ,לארשי תומחלמ לכב רזשנ רשא ,רעוסו

 אוה ,בצוח רובידב ,לוק-םערבו ,דבלב טרשנ ,עיגפ וניא אוהו ודיל תוצצופתמ

 ימורממ ,תחא תבב תומוקמה לכב היוצמה תומד ;וננוחצנ ףכל תוכרעמ עירכמ

 וירחא ףחוס אוהו .םימי יפוח דעו ןדריה תודגמ ,יניס יבחרמ דעו ןומרחה

 - - - םע ינומה

 ימוחתמ םוחת לכב תוברועמ ,הלדינ וניאש ץרמ ,רעוס גזמ ,חיה דחוימה דיחי

 ךרדב דחאכ ורוד ינב םע ךלה ,הנושו דחוימ היהש םגו .בושייה ,ץראה ,םעה

 תוילע .תאז התיה םירשימ ךרד אקווד ואל .הנש םישמח ךשמב השקהו הכוראה

 .ךרדה תכשמנ ןיידעו ,םיגשיהו תונולשכ ,הב תודיריו
 ןושארה רגימסל אצי ןוגרומסמ .הנליו תוביבסב ,ןוגרומס הרייעב ותישאר

 קחצי םהל שארו ,לארשי-ץראמ םיחילשב שגפ םש .השראווב "ץולחה, לש

 קבד אוה .קשרמ לש וייח לולסמ תא עובקל התיה הדיתע ומע השיגפה .ןיקנבט

 ותרחנ םילמ ןתוא .ויפמ תאצויה תחא הלימ ףא דבאל ןיאש ,וברב דיסחכ שיאב

 .וימי ףוס דע וצכ וב

 .קשרמ ילב הבוסולק לע רבדל ןיא זאמו הבוסולקל חלשנ "ץולחה,, רנימסמ

 ,תיביטקלוק הריצי איה הבוסולק .קשרמ לש ולעופ תוגספמ תחא התיה הבוסולק

 .רתויב טלובה קשרמ היה ביטקלוקה לש ותומד יבצעמ ןיב ךא

 ,םיחושקה םייוגה לצא ףא ץרא-ךרדו האילפ םיררועמ ויה הבוסולק ישנא

 -יטסלפ,, אלא ,"םינודוהי,, אלו "םידי'ז, אל םהינפל ןיא בוש .תובצחמה ידבוע

 ."יקשרמ,, ,"יקי'צנ

 לש םיזוכירה דחא ,השולשה-תעבגל חלשנו הצרא קשרמ הלע 1929 תנשב

 םימלוח ויה הבוסולק ישנא ."הז אל הז,, ,הבזכא -- וכרד תליחת .הבוסולק ישנא

 לש תוינונטק םואתפ הנהו ,הפיח למנב הדובע לע ,ץראב הביצחה שוביכ לע

 אל קשרמ .םיאבוסולקה יניעב תיאלקחה הדובעה התארנ ךכ ;"םיבשע תשילת,

 ,רוגי תגולפל רובעל ויה םירומאש הרבחו רבח 41 לש הצובק ןגריאו םילשה

 ןיד תא קשרמ לביק ףוסבלו רמ חוכיו שטינ !תובצחמל ,למנל -- הפיח די לע

 .השולשה-תעבגב תראשנ 41-ה תצובק -- העונתה

 הדובע :וצרימ לכב הדובעלו תוליעפל דימ םתרנ ,ןידה תא לביקש ןוויכו

 -- תונגפה ,תורמשמ ,םיסדרפב הדובע שוביכ ;םילעופה תצעומבו קשמב תירוביצ

 םתוולשמ םישנא דירטמ ,שגורמ ,רעוסמ דימת .שארב םיכלוהה ןיב קשרמו

 .עבותו עירתמ ,םתונגאשמו

 .וייחב לודג הנפימ הז היה .ח'מלפל קשרמ סייגתמ םיעבראה תונש תישארב
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 ןוגריא תומלוה ןניאש תונוכת -- קיפסמ ןסורמ אל ,ידמ רעוס אוהש ובשח לכה

 תונש עצמאב דמוע רבכש שיא ,קשרמ ןימיגב ךפוה ח"מלפב הנהו ...יתרתחמ

 וארו .ץראב הדגאל ךפהש םשה אוה ינב .ה'רבחהמ דחא ,ינבל ,וייחל םישולשה

 ! ןורחאה ומוי דע הזב קבדו לייחל ךפוה ,ויפוא לכב לייח-יטנאה ,ינב :אלפ הז

 -יסה ךכל תודעו .הל לוכי ךא ,תאזה הזופרומאטמה וליבשב התיה הלק אל

 .םש שכרש םיברה םיצירעמהו םירבחהו אבצבו ח''מלפב ויתולילע לע םיברה םירופ

 םיירקיעה םיביכרמה הלא -- ידוהי ןגמ חוכו היילע תטילק ,תידוהי תובשייתה

 .ורוד ינבו קשרמ לש םלועה תפקשהב

 דחאו ךלהמ דחא,, םושמ ךכב היה .ינב םע אתווצב הכילהה התיה הלק אל

 : םיעבצ ינש קר ריכה אוה .יוצמב ריכהל הצר אל יכ ,ותיא תכלל היה השק ."'ץר

 ! קדצשכ זיגרמ היה ,קדצ אלשכ זיגרמ היהשמ רתוי ,ןכא .ןבלו רוחש

 - -- - וגל תארוק איה םג,ש הרעס התוא ;םיריעסמו םירעוס םייח ומת

 '! הרהה
 ץישפיל בקעי

 השולשה-תעבג
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 תובחרתהו תואג

 ופ>2וז +9

 וילופ תלוגב

 (ץראב םירבחל בתכמ)

 23/12/1929 ,השראו

 יתבש לומתא קר .ךרדב יתייה יכ ,ןורחאה שדוחה ךשמב יתבתכ אל

 .הינלופמ ימשרמ תצקמ םכל רוסמל וישכע תורשפאה יל שיו השראוול

 םינינעה תא יתיאר ,השראווב יצחו עובשכ יתיהש ןילופל יאוב םע

 .(ץראב בצמה לע האצרה ןאכ יל התיה) יאשראווה ףינסב יתייהו זכרמב

 .ךרדל תאצל יתרהמו םינוש םישנאו םירבח םע יתשגפנ

 ,םירבח 240) הבוסולקב : הרשכה-יצוביק המכב יתרקיב הנושאר הרושב

 יאבוסולקה ץוביקה תגולפ ,הציבורבמודב ,(םינבא תניעטב רקיעב הבצחמב םידבוע

 םירבח 35-) "יח-לת, ץוביקב -- ןמינב ,(הירושמב םידבוע םירבח 80)

 13 ה"סב עגרכ) ירמוש הרשכה ץוביק ,ןירוהב ,(םיצע תונורק תוניעטב םידבוע

 םילוע םירבח תוצובק םע ךרדב שגפהל יל ןמדזה .(הירושמב םידבוע םירבח

 .יתייה םרט ,י'ץיבצביאב ,ומצע ץוביקב יכ ףא ,"הירחש, ץוביקמ

 לכב .קוטסילאיבו הנדורג ,הדיל ,קדורגובונ ,ינראסב יתרקב הזמ ץוח

 ,ץראב בצמה לע םהב יתיצרהו "ץולחה, יפינסב תופיסא יל ויה תומוקמה

 תונוש תולאש לע יתינעו תוגלפמה דוחיא לע יתחחוש ,דורח-ןיע לע יתרפיס

 ,"ריעצה-רמושה, ,"ריעצה-ץולחה, ירבח םע םוקמ לכב םג יתשגפנ .םירבחה לש

 .'וכו הגלפמה ,"טייהיירפ,
 ,תוברה היתורייע לע ,הינלופ תוצק לכמ םירבח הברה יתרכה םיצוביקב

 ןפואב .יתרקיב םרט דועש תומוקמב השענל םג תצקמב ךכ י"ע יתעדוותהו

 ,היחה העונתת םע רשי עגמב אובל תורשפאה וז העיסנ י"ע יל הנתינ הזכ

 .יווהבו םייחב ,העונתב ןאכ הוחתמה לע יח גשומ לבקלו ,םירבח בורקמ ריכהל

 עומשלו םתא רבדל ,םתס םידוהי םע שגפהל תונמדזה לכ םג יתחנזה אל

 ידוהיה רוביצה ברקב תוחורה ךלהמב יתנינעתה דחוימ ןפואב .םהיפבש המ

 םעה תעונתש ,וניתוששח לכ .ונל אב ונרוגי רשא ,הנהו .לארשי-ץראל סחיב

 אמייקדרב רבדל תויהל עדת אל ץראב "תוערואמה, םע הררועתהש הלודגה
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 אובת תורעתסההו תובהלתהה לכ ירחאשו ,ישממ הלועפ חוכל ךפהת אלו

 הלאה תוששחה לכ ,תדחפמו תקפקפמה ,תנחובה ,הרקה ,תידוהיה תוחכפתהה

 בושחל ולכי רשאמ הלודג רתוי הברה הדימב -- יניע תואר יפלו -- ותמאתה

 הדרחהו ץראב שחרתמש המב תונינעתהה םנמא .ונכותבש "םיטסימיספה+ הז לַע

 ,י"אב הנומאה םלוא ,םעב םינומה ופיקהו ולדגו ולע הלא לכ -- בושיה לרוגל

 .התפר םג םא יכ הלדג אלש קר אל ,הדיתעבו הניינבב

 ,"שוכרלו םייחל תאזה ץראב ןוחטב ןיא, .טושפ דחפמ ידוהיה לכ םדוק

 .[םיארפה םיברעה םע תושעל ךדיב שי המ] "רעבארא עדליוו יד טימ וט ייג,

 .החכוהו הרבסה לכ ןאכ תלעופ אלו

 יבצע לע "תקחשמ,ו הדמו תוירחא שגר לכ הלוטנ תימוקמה תונותעה
 ?לארשי-ץרא ןיא גיהורנוא רעדיוו,ל דע םיחפנמ הנטק העידי לכ .םידוהיה

 העידי הזיא ןותעב אובת אלש םוי ךל ןיא .[לארשי-ץראב טקשיא -- בוש]

 התא .התלועפ תא ןמזה ךשמב השוע תאז היצמרופניא .לארשי-ץראמ הגיאדמ

 - ילמרונה םלולסמל םיסנכנ םייחה יכ .טקשו ךלוה יכ ידוהיל רפסל הסנמ

 תוחטבהב ."םידוהי םיגורה ילב םוי ךל ןיאשכ טקש הזיא, :ךל קחוצ אוהו

 .ןימאהל אל ידוהיה דמל -- ואובי םימיל

 איה הילגנא יכ ,הרבסההו גשומה םידוהיה תוחומב ושרתשה הזל ףסונ

 לכ ןאכו .אבהל םג ןהב תניינועמו הצורה איהו תוערפה תא הנגריאש איה

 יפלכ ונכרע המו ונחוכ המ יכ ,וניצמאמ לכ ונל ורזעי המ, : תומתסנ תונעטה

 םקלחב ללכ ךרדב םיאיבמ תאזה הסיפתהו הזה חורה ךלה "...תאזכ הירפמיא

 םיעייסמ ןטקה םקלחבו ,ץראב ונתדובע תכשמה תורשפאב הנומא-יאל עירכמה

 .םיטסינויזיברה לש יחטשהו קירה חורה ךלהל

 ,'וכו ץראב יטילופה ונדמעמ תא ,אוה רשאכ ץראב ונבצמ תא .רבד דועו

 הטונה ידוהי לכ לש ותרכהב .ותימאל םעפ ףא ינויצהו ידוהיה ריכה אל

 ,איה וישכע םג רשא ץראכ םא יכ ,דיתעה ץראכ אל לארשי-ץרא היח תונויצל

 "םייה עטרעכיזעג א, תוחפה לכל וא "תידוהי הנידמ, ,תרחא וא תאז הדימב

 ...םידוהיל תויונערופ םוקמל ךפהיהל הלוכי תאזה ץראה םג ,הנהו .[חוטב תיב]

 אל ונל היה "תוערואמ,ה ימיב ארונה, :יתמא באכ ךותמ יל חש דחא ידוהי

 יפלכ השובה שגרב רקיעב םא יכ -- וגלגרוה הזל -- םמצעל םהשכ תונברקב

 *...ונתוא םילבוס אל ונא ונצראב וליפא הנה יכ ,םינלופה

 תא .ןאכ םידוהי הברה לצא יתשגפ תאזה הביאכמהו הבילעמה השגרהה תא

 םיפסונ םיצמאמב ךרוצה תרכהל דע וז ותשגרהב עיגהל עדי רשא ידוהיה

 רפסמה בר הז תמועל .דואמ טעמ םישגופ -- ץראב חוכל ונתושעל ידכב

 תוחוטב תעדל הצור ןובשחה לעב ידוהיה .הרערעתנ םתנומא רשא הלא לש

 לכ רשאכ ,ןפוא הזיאבו ךיאו רבד הזיא ללכב אציה ,ןינעה לכמ אצי המ

 הנומאהזיא יוטיבל תונוש תוגרד ןנשי .ונדגנ םה ץראה "יארפ,ו םלועה ירידא

 םג ונתנ רשא -- םינמאנה "דוסיה-ןרק, ימרותמ םידוהי םג יתיאר .תאזה

 ,"דוסיה-ןרק,ל רתוי ומרתי אל יכ םירמוא םה הנהו -- ?"הרזעה-ןרק,ל הבחר דיב

 לבא ,םיעיגמ םלוכ אל ,ןבומכ ,ךכ ידכ דע ."ולפנש תונברקב ונל יד, ...יכ

 אקוד תושעל םיכירצש הדובעה תכרעה"יאל דע ,הלועפמ תוקפאתה ידכ דע
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 דע -- ונתדובע לכ תויתילכתב קפסל דע ,לארשי-ץראב םידוהיה ונא וישכע

 רשא יתיב-לעב ידוהי שוגפל רשפא-יא .םעב םיבחר םינומה ועיגה ךכ ידכ

 ,"תוערואמ;ה ינפל) ץראב ןוה תעקשה לע וא ,ץראל הילע לע וישכע בושחי

 םיעצמאה לכב םג לדתשמ אוה .(תאזכ העונת תרכינ אקוד התיה ,םירפסמ

 .תולעל ץרפתמה רמושה וא ץולחה ונב תילע תא בכעל

 -- ונלש םגו ונלעפמ לש הארונה הידגרטה איה תאז .בצמה אוה הככ

 ךיאו המ עדוי אלו ריכמ אל רשא ,ומצע תא לואגל עדי אל רשא םעה יחילש

 ...הנורחאה ותוקתכ ול רקי -- וכות ךותב -- רשא ,רבדל עירכמה עגרב תושעל

 ,הבטהל םייוכיס לכ אלל ,םויא -- ןאכ םידוהיה לש םבצמ :תעדל םתא םיכירצו

 יטילופהו ינוציחה סחיה .תווקל יממו ןועטל ימל ללכ ןיאו .אצומ לכ אלל

 רתוי הברה םיילכלכ-םיירוטסיה םימרוג ןאכ םילעופ .בוט אקווד אוה םידוהיל

 ריכמ ןאכ אקווד ידוהיהו .םהל לכוי אל יטילופ רטשמ םוש רשא ,םיקומע

 עדוי אוה ,[םלועב ומוקמ ןכיה] "טלעוו רעד ןיא טלַאה רע ּווש דאמ בוט

 ליפת הלק חור לכ יכ ,ריואב יולת ולוכ אוה יכ (דימאה ידוהיה םג) דאמ בוט

 םירשכ הדובע ייח לע ידוהיל רפסמ התא רשאכ ,אסיג ךדיאמ ,םלוא ...ותוא

 שרוד .,"הנויח;ל םייוכיס לכ (ןאכ) ןיידע ול ןיא רשא ,הז ידוהי ,אוה ,ץראב

 .רשעתהל תורשפא םא יכ תרחא אל ךממ

 .הייחו הצובקה הז ידוהי לש ותסיפתל הרזו השק המכ דע רבדל המ ןיא

 לש יתרבחה וא ,יקשמה ,ילכלכה הנורשכב קפקופמ היהיש םולשו סח אלו

 רפסת אלש המכ -- ול ראתל לוכי וניא טושפ .טעמ ןיבמ אוה הזב .הצובקה

 ילב ,ינשה ןובשח לע אל ,הוחא ייח דוסי לַע םג רשפא יכ -- םייח תודבוע ול

 .םיישונא םיסחיבו םיישונא םיאנתב תויחל ,תורחתה ילבו האנק

 ,םירבדה תא לבקל רתוי םימעפל אקווד הטונ הטושפה הידוהיה השאהו

 זקיש ןענעק טשינ לֶאז ןעמ זַא, :לכה תא לסופה דחאה רבדל עיגמ רשא דע

 ...[(הטיסרבינואל דליה תא חולשל תורשפא ןיאשכ] "טעטיסרעווינוא ןיא דניק סָאד

 םידוהי םיטנדוטס לש תויטמטסיס תואכה אל ,םולכ הלאה םידוהיל רזוע אלו

 םישגופ רשא הדבועה אלו ,גארפבו הניווב ,ןילרבב םגו בובלבו הנליווב ,השראווב

 םידוהי םיטסירויו םירוטקוד לש ברה רפסמה לש ,בורל םוקמ לכב ןאכ התוא

 ,הדובע םוקמ ןיאמ .הדובע ןיאמ םתס תורספסב וא הירטנלגה רחסמב םיקסועה

 -- איה תילכתה .ליעוה אלל הז לכ לבא .דחוימ ךרוצ םהב שיגריש ימ ןיאמ

 .תבל ןתחו ןבל םולפיד -- התע ןכ זאכ

 (האנש ידיל דע עיגמ הז םימעפל) בבחמ אלו הזה ידוהיה דחפמ ךכ לכו...

 הדובע לש הַער תוברתל ותבו ונב תא םיאיצומה "םירמושה,ו "םיצולחה, תא
 ..."םעה ריצח ןכא, וישכע םג יכ השגרהה דאמ תבאוכ ...תואמצעו

 .ללכ תשגרומ אל ,ריבסמו דכלמ ,ןגראמ םרוג רותב תינויצה תורדתסהה

 המויק -- תמייקתמ איהש הפיא .תמייקתמ אל בור יפ לע תידוהיה הליהקה
 תושמש םיצפנמ קר םימעפל תולודגה םירעבו םיזכרמב .רכינ יתלבו בולע יד

 .ביר םירחרחמו

 ךנה לכתסמ התא רשאכ .,ידוהיה רעונה -- ץרפתמו יח ,דחא חוכ קר שי

 וניאו ,םיקומע תורוקממ עבונה ןיעמ לש םיאלפ תעפוה ךינפל תמאב האור
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 םרזה םרוז תאז לכבו ובזע המכ ,הצרא םינשה ךשמב רבכ ולע המבכ .קסופ

 תרכינ וישכע םג הנה .ןשיה תא ףדור שדח לג םעפ לכב ,ונתעונתל רבגתמה

 ,ונלש וזב טרפבו ,תוירוביצב ןאכ שיש טעמה לכ ."ץולחה,ל תינומהה המירזה

 ליג תבכש איה תאז -- ןאכ םייקה גשומב רעונ .רעונהמ קרו ךא טעמכ אוה

 לכ תא ללכב ףיקמ היה רשא ,רעונ גשומב םעפ ונללכש המ .דואמ הריעצ

 .21 ינב םה הרובחבש םינקזה .ןאכ םייק וניא -- רגוב רתוי ליגב םג ריעצה

 .תויורדתסהה לכב ונל שיש המ והז .הטמו 20 דע 17-מ איה תידוסיה הבכשה

 .םייחה ץחלו הביבסה י"ע "לכאנ, הז ליגמ אציש ימ

 רשאמ תצקמב םירחא םה ונתעונתל וינומהו רעונה תא םיפחודה תוחוכה

 םיירוביצ םייח אל ,תויתרבח תועונתו תומחלמ אל ,הפוקתה רעס אל .םעפ ונעדי
 ,םירחא םה םימרוגה .ןאכ םיעבוק אלו םילעופ םניא -- תינויער הבשחמ אלו

 .םיידוסי תוחפ אל לבא ,םייתרכה תוחפ ילוא

 הזיחאל םייוכיס ול ןיא .תושעל המ ול ןיא -- םעה ןומהמ -- ידוהיה רעונה

 םג .לטבתמ (דבועה רעונה לש םג) לודג יכה קלחה .ועמשמכ וטושפ .איהש לכ

 קוטסילאיבכ תיתשרח ריעב םג ,לשמל ,הנה .הב חוטב וניא הדובעב קוסעה

 םוי תאז לכבו ,תשורחה תיבב םיעובקל םיבשחנה םיריעצ םילעופ םע יתשגפנ

 ינומהל תילכתו תלחות רסוח לע רבכ רבדל ןיא .חוטב אל םהלש הדובעה

 ףסונ .קושה-םוי לעו רחסמ לע קר תומייקה ,ןילופ לש תוברה תורייעב רעונה

 םנמאש המ תא -- תוארל אלש לוכי אל -- טלוב ןפואב האור רעונה ,הזל

 -- אוהו ,םירוהה תרחא הרירב לכ רסוח ךותמ שטשטל םילדתשמ םלוא םיניבמ

 ןאכמ .םהיקסע לכבש ןוחטבה-יאו תוירירואה לכ ,םמויקבש דוסיה רסוח לכ

 .םיחרוב תמאבו .חורבל ,רהמ רתויש המו הז תא בוזעל ןוצרה

 תויצולחה תויורדתסהב תונבה רפסמ דואמ בר .הרענה םג הבר הדימב תחרוב

 שיש בוט רתויה רמוחה תא ןה תווהמ עודי ןבומב ילוא .הרשכהה-יצוביקבו

 הלודג תינוצר תוצרפתה ,תונמאנו תוריסמ ,בל-רשוי ,םירוענ םות .ןאכ ונל

 םירוחבהמ רתוי הברה תורוחבה תא ןאכ ןייצמ הז -- םייקה ןשיה ילבכמ החירבל

 הרוחבה הייחב השועש הכפהמה .םייחה םעט תא רבכ םיריכמה "םייאמצעה,

 -יצוביקב תורבחה לש 95%  טעמכ תמאבו .הקומעו השק רתוי הברה איה הצולחה

 יטרפב יתנינעתהו תורבח הברה םע יתחחוש .םהירוה תיבמ וחרב הרשכהה

 תללוגתמ התיהו ,הברה בותכל יתייה ךירצ לוכה רוסמל הצור יתייה ול .יווהו םייח

 היפיב הלוע התיה רתוי דועו ,תלבוכו תדבעשמ ,תלוונמ םייח-תנומת םכינפל

 תכשמנו התיבמ תחרובה -- הדלי טעמכ -- הריעצה לארשי תב תומד דחוימה

 .םישדח םייח תארקל הבל לכב

 [י"אב יטירבה ןוילעה ביצנה] רולסנ'צ רשאכ ,הידגרטה הלודגו רבשה בר המו

 הז -- רשפא-יא התיבה בושלו ,השק -- הברה תבשל ןאכ ץוביקב ...הצור אל

 הרוחבה עודמ םיניבמ םתייה הז לכ תא םיעדוי םתייה ול .לוכמ עורג רתוי

 הברהבו ללכ תומיענ ןניאש ,"תויצקיפ,הו םיכרדה לכל המיכסמ ,לוכל הנכומ

 ...ןאכמ אצומ חתפ קר אולו ,תוליפשמו תובילעמ םירקמ דואמ

 הז ןיבו הלודג רתויה ריעה לש רעונה ןיב העודי תדימב לידבהל שי

 ןיא םייחה תוישרשב .היתונורתי לכ תא ןאכ תואיצמב הדבא ריעה .הרייעבש

16 



 תונקירה בקעב תודימ לוקלקמ רתוי הז תמועל הב שי .הרייעהמ תלדבנ ריעה

 םג .תיסחי תוטשפב הלוע הרייעה .םיירוביצה ונייח תולדו תויחטש ,םייחבש

 רשאמ ,תומלשהו תמאהמ רתוי שי תינוציחה התרוצל תימינפה התולד תמאתהב

 לש רוקמה רקיעב איה הרייעה ,תמאבו ,ןילופב תידוהיה ריעב ינוציחה ףויזב

 איה .היאצוי לש תויצולחה ןבומב םג ,ירפסמה ןבומב םג ,ונילא םרוזה רעונה

 רכש שיו ,תדחוימ הגאדו דחוימ לופיט תשרודה ונתלועפ לש תירקיעה הזאבה

 .חותפ בלו תוחותפ םידי דימת ןאכ שגופ התא .תאזה הדובעל

 : תטלחומ תולד -- וללכב ןאכ ידוהיה רעונה לש תינחורה תומדה תא ןייצמה

 ,טסיזנמיגה םג ,הלכשהה לעב םג .קפואה תורצו הבשחמה תולד ,תינומה תוצרא"םע

 "םיסרק,בו ןילהווב יתנמדזהש תומוקמב .דואמ לבגומ ינחורה ומלועבו ירמגל לד

 ןבומב אלממ "תוברת, לש רפסה תיב .תירבע תצק םיעדוי ללכב [רפסה"ירוזא]
 לכ יפב הרוגשו תובוחרב ןהב תלצלצמ תירבעהש תורייע שי .בושח דיקפת הז

 וניא הזה רפסה תיב םג םיירטנמלא םירבדו הפשל ץוחמ לבא .טעמכ רעונה

 י"או תונויצה ,תודהיה תעידיב םג .ותבשחמ תא קימעמ וניאו רעונה תא ךנחמ

 ויתועידי םגו רעונה ןומה לכמ הברהב לדבנ "תוברת, לש רפסה תיב ךינח ןיא

 .תושולקו תולד

 ,תיללכה םגו תידוהיה תוברתה לש תידוסי רתוי העידי שוגפל טעמכ ןיא

 .'וכו םייגולויצוס ,םייעדמ םיגשומ ירמגל םירסח .םלוע תפקשהל השיג לש ןויסנ וא

 ,תיתוברתה הדובעה ילהנמ ,םינעדיה .טעמכ םישגפנ אל תעדו רוקח יקימעמ

 רפס ."תודוסי, תירפס לש תחא תרבוח ךותמ תונויצה תא ,לשמל ,םיריכמ

 תעידי איה תיספא המכ דע רבדל המ ןיא .ריכמ שיא ןיא יניצר יטסילאיצוס

 םידמועו "ץולחה,ב ןמז הזיא רבכ םיאצמנה םישנאה יפמ .הדובעה תעונתו ץראה

 ,"דורח-ןיעב שי םילעופ המכ, :ןוגכ תולאש עומשל לוכי התא הילעה ףס לע

 תא .'וכו 'וכו ,"םידבוע בשומ הז המ; ,"םילשוריל הבורק רחשה תליא םא,

 שי  ."גנוטייצ-סקלַאפ,המו "טנעמַאמ,המ ,"טנייה,המ םיבאוש ץראה לע תועידיה

 הזה רודה תא םיניצמה הבשחמ רדעהבו תוצראה-םעבו תורובב םויא והשמ

 .ןילופב רפסה"םע ינב לש

 המירזה .וירבח רפסמבו ויפינס רפסמב לדג "ץולחה,, .י'ץולחה,, תויורדתפהב
 זכרל תאז לכב היה רשפא יכ קפס לכ יל ןיא .עגרכ םג תכשמנו תדמתמ תאזה

 אב "ץולחה,ל וישכע אבש המ .שיש הממ רתוי הברה וביבסמו "ץולחה, ךותב

 ךשומה חוכה ."ץולחה, דצמ הלועפ לכ הז םשל השעיתש ילבמ ,ומצעמ ןיטולחל

 ,תדבועה י"א לש החוכ והז םא יכ ,תימינפה התדובעב "ץולחה, תורדתסה ונניא

 ,ןבומו יעבט הז עודי ןבומב .הילא עיגהל הדיחיה ךרדה אוה "ץולחה, רשא

 תרגסמב ץראל ךשמנה הזה רעונה לכ תא ףיקהל "ץולחה, לש ודיקפתמ לבא

 ,םייאמצע םייח הב םילעופ רשא ,תימינפ הדובעו ןכות תלעב ,הקזח תיתורדתסה

 היה אול .םייחלו הדובעל ,ץראל רבחה תא םירישכמה הרבח ייחו תוברת ייח

 רעונה לש תינומהה תורדתסהל תמאב תויהל "ץולחה, לוכי היה ךכ רבדה

 הזש קר אלו .הזכ אל בצמה םלוא .םישדח םייח יכרע התיא תאשונה ידוהיה

 ,םדחאל היצנטופה ול רשא הלא לכ תא וכותב דכלל תורשפאה תא ונממ ענומ
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 רשפאמ וניא ,םילדל םיימינפה וייח תא השוע ,ונכת תא ונממ לטונ םג םא יכ

 תודחאתה רותב קר "ץולחה, םייק אלו רצונ אל ןה .בושחה ודיקפת תא אלמל ול

 תא םהל תונקהל ,ץראל םישנא רישכהל ךירצ "ץולחה, .םילוע לש תינכט

 םישדחתמ םייח יגשומל םרישכהל ,הדובעה תעונת יכרע תאו הדובעה יכרע

 תא השוע "ץולחה, ןיא .תויצולח ונלצא ארקנה השקהו רישעה ברה הז לכלו

 תרסוחמ הדובע ריבעמש וא ,ירמגל לעופ אלש וא יצולחה ףינסה .עגרכ הז

 וניא רוביצה ,םוקמ ףאב תישענ אל תיתטיש תיתוברת הדובע .ךרעו ןכות

 אלש ימו ,טעמ םיעדוי הפשה תא .םיירטנמלא םיגשומ ןיא .והשמ לע ךנחתמ

 ץראה ןוזחו "ץולחה, יפינס בורב ונניא "רבד,ה .דמול אל בור יפ לע עדוי

 אל ,לשמל ,רנרב לש רפס .[י"אב "טנייה,ה בתכ] הקשורטפ י"ע קר עיגמ

 ,תיטסילאיצוס תינויצ הרכה הרסח םירבחה בורל .ותוא םיעדוי ןיאו יתשגפ

 לע לואשל םירבחל םיעיצמ רשאכ ."ץולחה;ב הז תא םינקמ ןיאו ,תיצולח

 הדיחיה תיתוברתה הדובעה .לואשל המ לע טעמכ םיעדוי ןיא ץראב הווהתמה

 הרקמב ,םימעפל .[תובושתו תולאש לש ברע] "טנווַא-לטסעק,,ה הז ירה תשגפנש

 .בר אל יכוניחהו יתוברתה הכרעש החיש הזיא םג ,בוט יכה
 :ןה יתעדל ןהמ תוירקיעה .הז םוגע בצמ ידיל ואיבה תונוש תוביס

 ךשמהל הגאד לכ ילבמ ,םירבחה תילע י"ע םיפינסה לש תדמתמה תונקורתהה .א

 הלא לש תיתוברתה תולדהו םילהנמ תוחוכ רסוח .ב ;"ץולחה,ב הדובעה

 יתלב הכרעה .ד ;תימצע הדובעל תמאתומ תורפס רסוח .ג ;וישכע םילהנמש

 תיצולח הרשכהב ירקיעו דרפנ יתלב קלח רותב תיתוברת הדובע לש תקפסמ

 ןיא .תיכונחהו תיתוברתה הדובעב יזכרמ לופיטו הכרדה לכ רסוח .ה ;ץראל

 תונשל הברהב היה לוכיש המ ,זכרמה דצמ הרזע לכ אלו תוארוה אל ,תינכת אל

 .םירבדה בצמ תא

 ,"ץולחה;ב וישכע יזכרמה רבדה יכ ,תטלחומ תוריהבב יל ררבתהש המ
 םיאולימה ליח לרוג תא םג הבר הדימב עבוקהו ,ותדובע תאו ולרוג תא עבוקה

 םיימינפ םייחו "ץולחה;ב תיתוברתה הרשכהה אוה ,ץראב םילעופה רוביצל

 ,הדמתהו הבר הדובע ,םילודג םיצמאמ שרוד הז .ימוקמה ףינסב ןכות-ילעב

 ךירצ .לכה תא לבקל ןכומה ,בוטו טושפ ,בר ילויה רמוח שי .ירשפא הז םלוא
 יתעדל יחרכה .םישרש הכי ערזיש המ יכ קפס ןיא .ותוא ךירדהל ,ול תתל

 רשא ,"ץולחה;ב תיתוברת הרשכה לש תילמינימ תינכת עובקל .א :וישכע

 םירבחה רפסמ תא עודי רדס יפל בכעל .ב ;הילעל עיגהל רבח לוכי אל הידעלב
 רנימס יחרכה .ג ;תורדתסהה ייח ךשמה ליבשב יחרכה םוקמב םתויה רשא

 .ה ;שידייב תימצע הדובעל המיאתמ תורפס תאצוה .ד ;םיכירדמל יזכרמ

 ;וב שומישל תוארוהו ,"רבד,ה טרפב ,תילארשיצרא תורפס לש תרדוסמ הקפסה

 ,םידימתמ םירוקיב .ז ;י"אמ הנכו הנוכנ היצמרופניא תנתונה תורפס תאצוה .ו

 ,תיתוברת הכרדהל זכרמה דצמ תדחוימ הגאד .ח ; םיפינסב ,ץראה ישנא לש טרפב

 ,תוירפס רודסל ,תימצע תומלתשהלו תורדתסהב הדובע לש תוינכת דובעל

 ."ץולחה,ב תיזכרמה המילבורפה ,יתעדל ,איה תאז .'וכו תוארוה ןתמל

 המכב רצונש בצמה והז :"ץולחה, יפינסב תחא תינוגרא המלבורפ םג שי

 טרפב ,תומוקמ הברהב ."ץולחה,ב רעונה תויורדתסה לש דוחיאה ילגרל תומוקמ
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 *יתלב בצמ םהב רצונש תומוקמ שי םלוא ,טעמכ תמייק הלאשה ןיא ,תורייעב

 ירבחמ לודג קלחש תומוקמה םתואב הז ,הבר היצזילרומד סינכמה ילמרונ

 הלאה םירבחה .'וכו "ריעצהדרמושה, :ןוגכ תורחא תויורדתסהב אצמנ "ץולחה,

 .םולכב תאטבתמ הניא "ץולחה,ל םתוכייתשהו םה םתורדתסה ייח תא םייח

 הז .תינכט היצרדפמ רתוי אל והנה הלא תויורדתסהה ישנא יגשומב "ץולחה,

 .םינוש םיגוסל וירבח תא קלחמו "ץולחה, לש יתמאה ונכת תא סרסמ ןבומכ

 םיצור אל -- םהלש תחאה תורדתסהה "ץולחה, םהל רשא ,םיצולח "קר,ה

 תורדתסהב תובוח ירסוחמו תובוח ילעב םירבח לש ,הזכ בצמ םע םילשהל

 אל םיסחי םג רצוי םימעפלו ףינסב תילמרונ הרובע רשפאמ אל הז .תחא

 .התופירחב הלאשה תדמוע תומוקמה לכב אל ,רבכ יתרמא ."ץולחה,ב ללכ םייוצר

 ירבח רשא תומוקמ םג שי .תאזה המילבורפה תמייק אל ללכש תומוקמ םג שי

 ,"ץולחה, תדובעב ירבחו ליעפ ןפואב םיפתתשמו "תומכח* לכ םיעדוי אל צ"הושה

 םימעפלו ,העירפמ העפותכ ,התופירח לכב העיפומ הלאשהש םיפינס םג םנשי לבא

 .ןיידע יתא ןיא הזל םינורתפ .יצולחה ףינסה תא תסרוה

 תאז .הרשכהה-יצוביק תא םירבוע םילועה םירבחה בור .חרשכה יצובוק
 םיירקיע םירבד ינש .יתרקיב םייזכרמ םיצוביק המכב .הילעל העובקה ךרדה איה

 תונוכנה לש שומימה ליחתמ ןאכמ .א :םיצוביקה לש לודגה ךרעה תא םיעבוק

 הליחתמ ןאכ ,םינשיה םייחה ירדס םע העירק לש ןושארה דעצה והז ,תיצולחה

 -ילגרה תיינקה .ב ;ץראב םישדח םייחל רבעמה תארקל תיגולוכיספה תולגתסהה

 ןאכ םיצוביקה הזמ רתוי הברה .תינפוגה הדובעה ינפב דחפה תליטנ ,הדובע

 תיצוביקה תואיצמה םלוא ,דואמ בושחו הברה הז םג םנמא .תתל םילוכי אל

 .תוילילש תועפוה הברה הלא םייבויח םיכרעל הפיסומ ןאכ

 איה רשאכ תיתימאה םייחה תנומת תא םכל רוסמל תורשפא לכ יל ןיא

 ללכ תויהל אל םינוש םייח-יבצמב ץראב ונלגרוה ןה .ןאכ הרשכהה יצוביקב

 ףא וניאר אל ,ןאכ םישגופ רשאכ ,םייחה"-ירדסו םייחה יאנת םלוא ,םיקנופמ

 ,(םש קר אלו) לשמל ,הבוסולקב .רפוסי יכ ןמאי אל .םישק יכה םיבצמב םעפ

 לע םינשי הזמ ץוח .םישנא 4 םינשי הטמ לכבו הטמ י"ע הטמ ןטק רדחב

 םינשי .ןסחמבו חבטמב םינשיו לכואה רדחב םינשי .המזגה לכ הזב ןיא .הפצרה

 לעמש "םעדיוב;ה לע םגו ("ינשה לנויצנרטניאה, ןאכ ארקנ הז) הילעב םג

 ןבומכ שי הזה "ישילשה לנויצנרטניא,ב .("ישילשה לנויצנרטניאהש) הילעה

 הנישה טעמו .דואמ טעמ םינשי םישנאה הלאה םיאנתב .חורו רוק ,תוביטר

 .ןוקנה בצמ תא הלאכ םיאנתב ראתל רשפא .ףוגה תא תכרפמו תפייעמ קר

 ער הלענההו השבלהה בצמ .תרוקיב לכמ הטמל אוה ינייגיההו ירטינסה בצמה

 םזיטמבר ,םילוח 30%7כ -- תונבומ תואצותה .ץובו םשג ,רק ץוחבו .דואמ

 םויל 'הז 31 -- םועז הדובעה רכש .תואיר תשלחהו בל תולחמ םגו ינומה

 םירבד הברה םג שי הלאה םייביטקיבואה םיאנתל ץוחמ .הרוחבל 'הז 2-ו ,רוחבל

 תישאר םהו "פיצנירפ,ל טעמכ םימעפלו תרוסמלו לגרה ושענ הז עקרק לעש

 םומינימ ,םייח-יאנת םומינימל הגאד לש הלאה "תונטקה, לכ תבשחה"יא לכ

 איה הלא םינינעב תונלשרה .רבחל החונמ לשו הדובע לש םיילמרונ םיאנת
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 תניחבב םה הלא לכ -- םייחה רדס לש תצק היצלוגיר ,רדס .רועיש ןיאל הלוהג

 דע "ףותיש, .הנייגיהו ןויקנל הגאד לכ רסוח ."םיינגרוב םימודק םיטפשמ,

 שפוח .ףא-תחפטמב וליפא םימעפל ,תבגמב ,עבוכב תועיבק רסוחו ףותיש ידכ

 לכב עירפהלו שוערל ,קועצל ישפח שיאה .תורקפה ידכ דע םימעפל טלחומ

 רתוי אל אוה הבוסולקב שיאל הניש לש עצוממה ןובשחה .הלילהו םויה תועש

 .תונבומ הזמ ףוגל תואצותה .תעל-תעמב תועש 2"מ

 ריבעהל תורשפא לכ ןבומכ ןיא תופייעו שער ,קחוד לש הלאכ םיאנתב
 הזכ םינינע בצמ .תיצוביק הרבח הזיא דכלל וא תיתוברת הדובע איהש הזיא
 .תוידילווניא וליפא םימעפל ,ינפוג לודלד לכ םדוק .תובר תונכס ותא אשונ
 תיתוברת הדובע לש ללכבו ,יצוביקד-יתורבח ךוניח לש תורשפא לכ רסוח ,תינשה
 תריצי :ונלש יצוביקה ןבומב םג הלודג תדחוימ הנכס םג שי .איהש לכ תיכוניח
 לכל הלאה םייחה תא םיבשוח ןאכ ןה .ללכב ץוביקה ייח לע ןוכנ אל גשומ
 ץוביקה יכ השגרהה תשרתשמ .ץראב ץוביק ייח לש הנושארה הידטסל תוחפה
 תעמשנה תאזה הצלהה .םיישונא םייח יאנת לש םומינימ רדעה םע אקווד ההדזמ
 ,[םדא-ינב רדגב םניא םיצולח] "ןשטנעמ ןייק טשינ ןענעז םיצולח זַא, ןאכ
 אקווד .םינינועמ ונאש הזמ ךפיהל םיעיגמו ,םייח תמאכ תלצלצמ הלאה םיאנתב
 ,ףתושמ יאמצע םילעופ קשמ ןינב ,םישדח םייח ןינב ונל אוה ץוביקהש ,ונא
 יכ השגרהה תאו הרכהה תא שירשהלו תונקהל ןאכ ונכוניחב םג םינינועמ

 ונא ונכוניחב .םייח תוברת לש םומיסקמ ,םייחב הילע איה תאז -- הנומוק

 -- תויצוביק לש םידרפנ יתלב תודוסילכ -- רישכהלו ךנחל ונילע ץוביקל

 ,םינבנה םייחב תונטקה חופט תבשחהל ,שיאה יכרצל תדחוימ הגאדל ,רדסל
 תוברת תאשונ הרבח יווהל ,םדאה חוכ תרימשל ,תילנויצרו תיקשמ הלהנהל

 .ךפיהה תא הלאה םיאנתב ןאכ םיגישמ הברהב ונחנא .השדח תיפותיש תילעופ

 הוולמ קר ימו ,תוניצרב ונלו ונתא ימ תעדל תורשפא הלאה םיאנתב ללכ ןיא

 םהל שי רשא ,םישנא לש םאובב ,ץראב ונב םקנתהל לולע םג הז .ינמז ךרד

 .ונייחב לפטו רקיע ןיב ןיחבהל תלוכי לכ ילבמ םייצוביק םייח ןויסנ לש היילשה

 ,הלאה תוריעצהו םיריעצה םישנאה לכ תא םיאור םתייה ול ,אסיג ךדיאמו

 םתייה ול ;השדח םייח ךרדב הנושאר הזיחא םהל אוה הזה ץוביקה רשא

 ,הבהאב םירוסיה תא םילבקמ םישנאהש ךיא ,ןאכ יללכה חורה-בצמ תא םיאור

 םתייה ול ;ץרפתמ ריעצ סותפ םע םימעפל םילבוגה תונמאנו תוריסמ המכו

 הלאה םיטושפה תורוחבהו םירוחבה לכ לש םירוהטה שפנה-יעוזעז תא םיאור

 איבה םירוענ טקניטסניא רשא ,ךוניחו תועידי ירסוחמ ,תידוהיה הרייעה יאצוי

 יכ בשוח ינא .ימניד חוכל וז תצרפתמ היגרנא ךופהל ךירצ ...םולה דע םתוא

 תחטבה ,תישאר .תימינפ "הכפהמ, הזיא ןאכ ריבעהל ךירצ םלוא ,ירשפא הז

 עדת רשא ,תירבח תלהנמ די ,תינשהו .ירקיע יאנתכ ,םייח יאנת לש םומינימ

 ןבומב ירקיע ךרוצכ .יצוביק -- יתרבח ךוניחל םיאנתו רדוסמ םייח יווה רוציל

 לש םאוב תא האור ינא -- ונורתפ תא רבדה אצמי אל וידעלב רשא -- הז

 .םיצוביקה ךותב דובעלו תויחל ,תבשל (קשמו תוברת ישנא) ץראהמ םירבח

 לע רוסמל ועדי קר אל רשא םירבח םיצוחנ תמאבו .זוזי אל רבדה הז ילב
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 והז .ץוביקב םינינעה לכ תא להנלו רדסלו ןגראל םג ועדיש אלא ,ץראה ייח

 .תחלשמה תלועפ לכב בושח יכה דיקפתה

 םתרטמ רשא םיצוביקב הלוע םילועה לש עירכמה קלחה .תיצוביקה הכרזרה
 לריעצה-רמושה,ל סחיב קר הככ רבדה ןיא .ץראב עודי ץוביקל שארמ העובק

 תמיוסמ םייח תרוצל םירבחה תא תכנחמ איה םג "הינודרוג, ."דחואמה-ץוביקה,ו

 הכישמה ."תודחאתה,ה ץוביק וליפא ןגראתמ וישכע .(הנטק הצובק) תיתצובק

 םיודב המכ דע יתחכונ ."ץולחה;ב ןאכ תיסופטו תיעבט העפות הנה ץוביקל

 יחילש דצמ םיוסמ ןוויכו ידדצ-דח ךוניח לע םעפ ועמשנש ,םירבדה בלהמ

 אב רעונה .ץוביקל םישנאה לש םאוב לש תינומהה העפותה תרבסהכ ,ץוביקה

 ותוא ךושמיש ימ היהי רשא ילבמ -- ברה וננובאדל םלוא ,ץוביקל וינומהב

 ךלוהה רעונה יכ ,אוה ןבומו יעבט .ותוא ךירדיש ימו ותוא ןווכיש ימ ,הזל

 רשא ,םייחה תרוצ התואל ךשמנ ,םימייקה םיסחיהו םייחהמ החירב ךותמ הצרא

 .ירמגל השדח ךרד תללוסו םייחה ירודיסב האלמה הכפהמה תאשונכ ול תיארנ

 רשא ילבמ ,ץוביקה לע רבד הזיא דוע ועדי םישנאהש ילבמ ,ףחודה חוכה והז

 .תמיוסמ הרכהל וז םתשגרה תא ךופהיו םהל ריבסי אוהש ימ

 .תיתצובקה םייחה ךרדב רוחבל רבחה תא איבמ המ תעדל יתניינעתה

 םירצק םירבדב יתחתפ .תאז הלאשב תיללכ החיש םג יל התיה הבוסולקב

 םילעופה רוביצ לש בורה, :ךרעב יתנייצ .התופירח לכב הלאשה תא םידימעמה

 ושגפת הצרא םכאובב .הואצי רשא םיבר םנשי .הצובקל ץוחמ וישכע אצמנ

 תיצוביקה ךרדה .ץוביקל זובו לוזלז לש סחיב תובורק םיתעל םימעפל ילוא

 ,םייצולח תודוסי ."םרזה דגנ, םילעופה רוביצב םג עודי ןבומב איה וישכע

 תביזע לש םירקמ םנשי .לעופה ייח תורוצ לכב םנשי ,םייטסילאיצוס םיינויצ

 יתייה ןכ לע .ץראב ץוביקה ייחל םימוד םניא ןאכ םכייח .םילועה ןיב ץוביקה

 ול השעיש ,הילעה ףס לע םידמוע לודגה םקלחב רשא םישנא לש וז הפיסאב הצור

 החישב ופתתשה ."ץראב ץוביקה ייחב רחב עודמ שפנה ןובשח תא דחא לכ

 םהירבד תאז לכב .הלא יפל םירבחה לכ תא דודמל ןבומכ ןיא .םירבח 6

 טעמ ילוא םהב שי רשא ,םירבדה תא עומשל בר ןינע היה .והשמ םינייצמ

 םיעטק םכל הנה .תידוסי םג ןכ לע ,תירוקמ תיתמא םייח תשגרה םלוא הרכהמ

 ץוביקה .הבילעמו הקיעמ תמייקה הביבסה, :םינוש םירבח ירבדמ םידחא

 ו "ריוואה יקסעב ,ונירוה ייחב ,ריעב ןאכ ונתוא ףיקמש הממ הלצהה תדוקנ אוה

 .הנשיה הרבחה תא המש רוציל י"אל םיכלוה ונא ןיא הפוריא תולגמ ונאוב ינפמ,

 ןברק םיאיבמ ונא ןיא, ;"ץוביקה לש ,ילאיצוסה ,ירסומה ףוצרפה -- ךשומה

 תיטרפה הלאשל ףתושמ ןורתפל ךרד ונל איה תאז .ץוביקל ונאובב והשימל

 תוצמאתה לש םומינימ ילב םיטסילאיצוסב ןימאמ ינניא, ;"ונתאמ דחא לכ לש

 ;: "ידוסי םייח יוניש שי ןאכ יכ ץוביקל תכלוה הרוחבה, ;"םייטסילאיצוס םייחל

 אצמהל רשואמ ינא .ונייח ןובקיר לכ תא יל וארה םייחה .יתודלימ לעופ ינא,

 .'וכו ?וכו *וז תואיצמ ינפב קרי רשא רעונ ןיב

 םתופרטצה רשא םיבר םנשי םלוא .ונל שיש בוט יכה רמוחה ירבדמ והז

 ןכ לע שי .תוידדצ תונווכו םיקומינ ךותמ תעבונ וא ,תירקמ איה ץוביקל
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 וכותל וסנכי אל ץוביקל ןאכ םיאצויה הלא לש עודי קלח יכ ,ערפמל חינהל
 אל היהי םינמאנה הלאמ םג .ןמז הברה וב וכישמי אל ןפוא לכב וא ,ץראב

 תוירטנמלא תועידי תורסח םעפ אל ,רבכ יתנייצ ,רשאב ,ץוביקה ךותב לק דימת

 אל םיגשומ המכ םג םימעפל םישרתשמ הז ךותמו ,ויתולאשו ץוביקה ייח לע

 .םרקעל השק רשא םינוכנ

 םיירקיע םימרוג העברא יתעדל ,םנשי .הז תא וניבי ץראב םירבחהש ךירצ

 :ץראב םירבחהמ יולת הז-קלחב .ץוביקל םילועה לש םתקיז תא ועבקי רשא

 הדובעה תעונת לש םיידוסיה םיכרעה לש םילעופה רוביצב שדחמ האלעה .א

 ןמזב רשאו ,לעופה לש תירוביצה הריפסומטאה תא ועבק םעפ רשא ,ץראב

 תיקשמה הלועפב הנומאה ,תינפוג הדובעל יאנקה סחיה -- םרהז םעוה ןורחאה

 הפיאשה ,ונתעונת דוסיכ ,תידדה תוירחאהו הרזעה יגשומ ,לעופה לש תימצעה

 שגופ הלועה רשא הלאה םיכרעב לוזלזה .הצובקל טרפבו תושדח םייח תורוצל

 תוחפ אל .ב ;םירבדל וסחיו ותסיפת תא הברהב עבוק םילעופ ןיב םימעפל

 ןיבהל .,שדחה הלועה תא שוגפל ץוביקה ךותב םירבחה לש ןורשכה אוה בושח

 תא םיעדוי ונא דימת אל .םיניינעה ךותל ותוא סינכהלו ול ריבסהל ,ותוא

 הנה םג עיגמ הזה דהה .םעפל םעפמ תוארנ הלאה תואצותהו תאזה הכאלמה

 םיגשומל הרבסה רתויו תועידי רתוי הלוגב ןאכ תתל ךירצ .ג ; םירבח-יבתכמ י"ע

 לע ,תיצוביקה העונתה לע הלוגל יניצר רמוח איצוהל ךירצ .ץראב ונייח לע

 .םיצוביקב אל וליפא טעמכ ,ןאכ לבקתמ אל "םינפבמ,ה .'וכו םיקשמה ייח

 אל ץראב הצובקה ייחמ רחא יח דה םוש םג .םיפינסל סחיב רבדל המ ןיא

 יתנייצש יפכ ,ןאכ םיצוביקב הלאכ םיאנת תריצי .ד ;םירבחה ןומהל הנה עיגמ

 -יצוביק ךותב ורשפאישו ,ץוביקה ייח לע םינוכנ אל םיגשומ ושירשי אלש ,ליעל

 .תיתוברת הדובעו תיצוביק תודכלתה לש עודי םומינימ הרשכהה

 דומלל רשפא "ריעצה-ץולחה,, אלממש בושחה דיקפתה לע .'ריעצה"ץולחה,
 וישכע ידוסיה ןיערגה .הילעב םג הז תא דומלל םילוכי ."ץולחה,ב וישכע

 ומויק תלאש איה צ"החה תלאש .צ"החה יאצוימ בור יפ לע אוה "ץולחה,ב

 דבוע ,ריעצ אוה :דואמ בוט ,יתעדל ,צ"החהב ונשי ילויה רמוח ."ץולחה, לש

 .צ"החה תא קר ,יל המדנ ,תונייצמ דחי הלאה תונוכתה לכ .תעדלו דומלל הצורו

 רשפא רשא םילהנמ יד ןיא תומוקמב .יארחאו דחוימ לופיט שרוד הזש ןבומ

 הכרדה הצוחנ ןאכ אקוודו .אשונ עגרכ ןיא צ"החה זכרמל םג .םהילע ךומסל

 ואוביש םיפסונה תוחוכהמ יולת הז העודי הדימב .תיניצרו הבושח תיזכרמ

 -- ₪ ₪ ראה ןמ

 הטיול .ל
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 שדח חור-בשמ

 ינאו ןילהווב "ריעצה-ץולחה,, יפינס לש סוניכ הנבורב םייקתה 1926 תנשב

 סוניכב .ךרבאו המוח ופתתשה וז השיגפב .סוניכל אובל תישיא הנמזה יתלביק

 תמזייב .ךרבא דמעוה השארבו ןילהווב צ"החה לש תילילג הצעומ תמקה לע טלחוה

 "ריעצהדץולחה, לש הנושאר םיכירדמ תבשומ 1927 תנשב המייקתה הצעומה

 זכרמ ."ריעצה-ץולחה,, יפינסל םיכירדמ ואצי םשמו ,הנבור דיל ,הירדנסכלאב

 יקסב'צידרב ,(בינמ .ב) יקסבוקנימ ויה םיצרמה ןיבו יראנב םוחנ היה הבשומה

 ןפואב ,הליל הליל .הבוסולק לע הנושארה םעפב יתעמש וז הבשומב .קשרמו

 וקלדג ,17--16 ינב םיריעצה ,וגחנאו ,הבוסולק לע רפסמ קשרמ היה ,ימשר-אל

 : הרורב זאמ התיה וגכניחו ונכנוח הבש ךרדה .הבוסולקל ונכשמנו וניתונוימד

 .לארשי-ץראל הבוסולקמו הבוסולקל '"'ץולחה,,מ ,"'ץולחה,,ל "ריעצה-ץולחה,,מ

 ושבל וגיתופיאש .ץראה שיא םע הנושארה ונל התיה יראנב םע השיגפה

 ומלה -- דורח-ןיעב ונליגב םידלי לע יראנב ונל רפיס רשאכ .תישחומ הרוצ זא

 ..תושגרתה בורמ הקזוחב וניתובל

 םעפה .הק'צטסרבב "'ריעצה-ץולחה,, לש היינש הבשומ המייקתה 1929 תנשב

 הבורקה האיציל םידמעומ ונייה ונלוכו -- רתוי בר םיפתתשמה רפסמ היה

 .הרשכהל

 ומוקמבו ץראל הלע רבכ קשרמ .הבוסולקל יתאב 1929 רבוטקוא שדוחב

 .יול לאינד ריכזמכ שמיש
 םה .צ"החה לש םיכינחו םיכירדמ דוע הבוסולקל ופסונ םיאבה םישדוחב

 ךותמ י"אל היילעל הפיאשו הנמאנ תוריסמ ,תיתעונת חור ישנא ,תירבע יעדוי ויה

 ודכיל םה .הבוסולק תרבח לע דואמ ועיפשה ואבש צ"החה יכינח .הרכהו האידיא

 םירבח ואב תעכו ,רתוי םירגובמ ויה הבוסולק ינושאר .םביבסמ ראשה לכ תא

 ונתמגמ .לוכב היתותוא תתל הלחה הריעצ חורו -- תובהלתה יאלמ ,םיריעצ

 הווקתו -- ףותישו הדובע ,העובק הרשכה :םינושארה לש םכרדב ךישמהל התיה

 .לארשי-ץראל הרהמב תולעל

 ,ונאו ,ביבסמ ונוטלש ךפש ףרוחה .הרסנמבו הבצחמב דובעל יתלחתה יאובב

 .ןילופבש ינופצה רוקב ,ברע דע רקובמ ונתדובעב םישוע ונייה ,םיטוטרמס ישובל

 וב היה רבדה .הרייעב ,הבוסולקב םקוהש םידלי-ןגב םג יתדבע המ"ןמז

 העצהב ילא ואב זא .תורבחל רקיעבו םירבחל הדובע רסוח לש םיאנתב ,ףרוחב

 חוכיו היה הליחתב .םידוהיה ידליל םוקמב םקוהש םידלי ןגב תננגכ דובעל ךלאש

 הבצחמב תיסיפ הדובעב רקיעה תא וניאר יכ ,ונחור תא תמלוה וז הדובע םא

 להנתת "ןג,ב הלועפהש ,היה ילש יאנתה ךא ,בויחב טלחוה ףוסבל .הרסנמבו

 "ןג,, ותואב יתא הדבעש ,היינשה תנגגה םע תבשוי יתייה ברע ידמ .תירבעב קר

 ג ,ב םידליל תירבעה תינכותה תא התיא הניכמו ,תירבע הלימ ףא העדי אלו

 ידליל תירבע דמלאש הדבועה ךא ,ןפוד-אצוי הרקמ הז היה ,ללכב .תרחמה םויל

 .ונלש תיצולחה תכסמהמ קלח ךכב וארו ,העירכה -- "ןג,,ה
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 -ולקב ראשנ אוה .דורח-ןיעמ ,הטיול -- ץראהמ שדח חילש אב 1930 תנשב

 הכפהמ שממ ללוח הטיול .ונייחב לודג שודיח היה הזו דחי ונתיא תויהל הבוס

 תושעל שי םא-יכ ,אקווד ןיפוגיס ייחב הווצמ ןיאש ונל ריבסה אוה .הבוסולקב

 -- רתוי םישק םיאנתהש לככש ,ונמותל ונבשח ונחנא .הרשכהב םיאנתה רופישל

 רתוי םיאנתב אקוודש ןעט הטיול ;ץראב ותדימעל ץולחה תא רתוי לשחמ הז ןכ

 לש היצזילאידיאה אל .ץולחה לש ותומד לע עיפשהלו קבאיהל ןתינ םיבוט

 .ץראב תיצוביקו תיצולח המשגהל תכנחמ הריווא תרצויה איה םישקה םיאנתה

 .בוט רתוי םא יכ עורג רתוי אל :תויהל הכירצ המגמה ךא ,ןיא זא -- ןיא םא

 -שחמל שדח זוויכ ןתנ הטיול .הדובעה שיאל עיגמ -- רמא -- םייחבש בוטה לכ

 סינכהו לעפ הטיול .שדח חור-בשמ היה הז .הכ דע ונתסיפתל דוגינב ,ונתב

 הכרד לע הברה עיפשהו ,ץוביקל הכרבל ויהש ,ונייחב םישדח םירודיסו םייוניש

 .םויה דעו זאמ ,םיבר םידידי םש ול שכרו םירבחה בל תא שבכ ,הבוסולק לש

 הייגשה םעפב ואובב ,1930 תנשב הבוסולקל ןיקנבט לש ואוב תא ינא תרכוז

 וגיכיח .הממיב םיימעפ העיגמ התיה הבוסולקל השראוומ תבכרה .ןילופב תוחילשל

 הנהו לכואה רדחב יתדבע תרחמל .אב אלו -- הלילה תוצחב ןיקנבט לש ואובל

 םיליגר ונייהש ןוויכמ -- "? םירבחה לכ הפיא,, :תירבעב לאושו חרוא סנכנ
 תאו (םיטעמ אל םינדרט םג םהמ) הבוסולקל םיאבה ץוחבמ םיחרוא לש םרוקיבב

 הנהו .הבוח ידי תאצל ידכ ,יתינעש המ ול יתינע -- דוע יתרכה אל ןיקנבט

 עדונ זא .הכורא העש וקבחתה ,ןיקנבטו הטיול ,םהינשו לכואה רדחל הטיול סנכנ

 ..ונילא אבש ,שדחה חרואה והימ יל

 ורשיא הבוסולקבו השדח םיטקיפיטרס תסכימ הלבקתנ 1930 רבוטקוא שדוחב

 דחא טקיפיטרסב ךרבא םע "היצקיפ,,כ יתילע .ינא םג םכותבו -- היילעל םירבח

 .ץראל יתעגה 1931 תנשבו
 (םצ) ירוגי לחר

 1975 רבוטקוא ,רוגי
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 1925 הבוסולק ,םירבח תצובק



 + לאמשמ -- םידמועה ןיב ; 1921 הנטיקור ,םירבח תצובק

 (י"א) גנילזיצ ,א .

 1926 הנטיקור ,הירושמב

5 0 



 1927 ראוני ,הבוסולקב ץוביקה תיב תכונח

 1927 ,ץוציפל םיעלסב וחדקנש םירוח טימנידב םימתוס



 1928 ,ל"ז ץיבולרפ קחצי לש ורבק

 1929 ,"הקליבורד,,ה דיל

 ו.



 'קאיבוסולק,,

 1928 ,הירוהו ,הבוסולקב הדלונש תבה ,הל'הנח



 1927 ,הקנאיאקב םיצוביקה תשיגפו "ץולחה,, תצעומ

 : הלעמל 'א הרוש ,םידמוע ,לאמשל ןימימ

 :סניבור הלב .7 ,יקסניגארב .י .6 ,רשדנומ לחר .5 ,ץיבורפלא ןמלז .4 ,ץנימ הקטיא .3 ,ץיבוניבר האל .2 , --

 ; קידנופ והיעשי .14 ,ץיבקרמ דוד .13 ,ןמזור םייח .12 , ....11 ,ןלפק קחצי .10 ,רקב השמ .9 ,קייאמ בקעי 8

 :'ב הרוש ,םירמוע

 ,יקסבוקנימ .ב 7 ,גרבנטור םהרבא .6 ,קינלוריצ דוד .5 ,- ....4 ,יקסבולזוק .פ ,3 ,קשרמ .ב .2 ,יקסנלפק ןמלז 1

 ; ץנימ המלש .13 ,ץיבוכיליפ ריאמ .12  ,רדנב .11 ,טנופ .י .10 ,ינ'צל'זוג .א .9 ,ץיבלסוי והידבוע 8

 :'ג הרוש ,םיפשוו
 .8 ,רנייוו והיעשי .7 ,סנוי הינעז .6 ,ןייטשדלוג בקעי .5 ,ןייטשגרב הינפ .4 ,תויח המוח .3 ,ןיקבוד .א .2 ,ןיבור לואש ,1

 יקסירוטר'צ הנוי המורפ .12 ,אדנל בקעי .11 ,יקסרדנב היתב .10 ,גנילזיצ ,א ,9 ,רגיט

 : 'ד הרוש ,םיבשוו
 הינמ .8 ,גרבמולב יבצ .7 ,יקסב'צידרב .א .6 ,טרבלג האל .5 ,רריפ 4 - -- םהרבא .3 ,'ץבוז הוח .2 ,ןמרבוג .א 41

 ; םוקילא ,10 ,קידנופ םחנמ .9 ,יקסניגארב

 :'ה הרוש ,םיבכוש

 ,גרבדלוג היסול .7 ,רומרמ ירוא .6 ,טלס יכדרמ .5 ,דיגמ הרש .4 ,גלפמיוב דוד .3  ,גרבנייו ןתנ .2 ,יקסנוימק לרב .1

 .לויצניזד הנח .10 ,ץי'זופ לבייפ .9 ,גרבנירג יכדרמ 8
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 1930 ,הבצחמב

 1930 ,הבצחמב



 1930 הבוסולק ,הירושמב
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 1932 ראורבפ ,הבוסולק



 1932 ץיק ,הבוסולק ירבח

 1933 ,הבוסולק ירבח



 (י"א) יקסבורטסוא ןושרג -- לאמשמ ; 1934 ,הבוסולק ירבח

 (י"א) לראנב םוחנ -- ןימימ < 1934 ,הבוסולק ירבח



 (י"א) .יקסבובי'זמ השמ -- ןימימ ; 1935 ,הבוסולק ירבח

 1937 ,הבוסולק ירבח



 1930 הציבורבמוד ,הירושמב



 (י"א) רטפה קי'לאומש םע ,1930 הציבורבמודב םירבח תצובק

 1933 הציבורבמוד ,"הרוה,



 ר ב ע מ ב

 (ןמוי ךותמ)

 1930 ראורבפ

 ןיא .ביבסמ רצ .המישנל ריווא ןיאו בלב הקעומ .תבש .הנטאר יתרייע ...

 אובל קקותשמ הכ יבלש םוקמל הרייעה ןמ אצוי ינא רחמ .ןאכ םוקמ רתוי יל

 -אבא לש םהיפתכ לע ןעשיהל ךרטצא אל םש .שפוח לש םעט שוחא םש .וילא

 הליבחב יתזרא .ויפכ עיגימ םייקתמה -- דבוע ,יביטקודורפ שיא היהא ;אמא
 .הבוסולקל ןאכמ עסונ ינא ,ןושאר םויב ,רחמ .םיישיא םירבד ראשו ידגב תא

 .תובצע הררתשה ונתיבבש אצומ ינאו -- םוק יתמכשה .רקובב ןושאר םוי

 םש יכ ,ץוביקב תויחל לכוא אלש איה אבא לש ותווקת .הכוב אמא .חנאנ אבא
 ןיאש ,םש םייחה יאנת -- הז דבלמו ,יפוגב שלח הכ ןה ינאו השק דובעל שי

 -- םשמ חרבא ,יאדו ,בורקב ;תיבב ,הפ םהל ליגר ינאש הלאל ללכ םתוושהל

 ..ןאכל בושאו

 דרפיהל ברסמ יבא ךא ,ילע תקפרתמו יתוא תקבחמ אמא .ירוהמ דרפנ ינא

 -- םיכוב לכה .תישירח הבבי .םינפ לכ לע תועמד .ביבסמ הממד  .ינממ

 ..ינא ףאו

 ימ -- יב תוצוענ םהיניע .דרפיהל ואבש ,םישנא תורשע -- סובוטואה דיל

 ..האנקב ימו לוטיבב
 העש יצח דועב .ינראסב רבכ ינאו -- יל הצא ךרדה .ומוקממ זז סובוטואה

 ירוה ןיבל יניב ערקה אב וללגבש ,יתפסכנ הכ וילאש םוקמה ,הבוסולקב היהא

 ..םיבורמ הכ םירוסיי םהילע יתאבהו

 ..ילש זפה תומולח ןיבל עבטה ןיב ףירח דוגינ .םשג םויב הבוסולקל יתעגה
 יתלאשו ץוביקה ירבחמ אלש רוחב היה תבכרה תנחתב יל עלקנ רשא ןושאוה

 םיילענה תופי הכ,, :בישהו יב לכתסה אוה -- "? ץוביקל םיעיגמ ךיא,, : ותוא

 ."תומוג,, לש גוז לבקת ןמוקמב .ךתושרב ויהי אל רבכ העש דועב ךא -- ךלש

 "! ךתיבל הרזחב דימ עסו ,רוחב ,םוק !שבול התאש הפיה ליעמה לע לבחו

 ושאר לעש רוחב יל שגפנ הנהו .יכרדב יתכשמהו ול יתינע -- "הגאד לא,

 לש ומוקמל ותוא יתלאש ."תומוג,, -- וילגרלו םיעורק ויסנכמו ןשי עבוכ ןימ

 .םשל ךרדה תא יל הארה אוהו -- ץוביקה

 לש תושמש םוקמב ץע לש תוחול ;םירובש תונולחה .ץוביקה תיבל יתאב

 םחל תורכיכ .ףרה ילב הרקיתהמ תורשונ םימ לש תופיט .בחט .ךולכיל .תיכוכז

 םיקבואמ םימודא םיטרס -- תוריקה דחא לע .םיכורא תונחלוש יגש ינפ לע
 תבותכה לא תודמצנ יניע .רודלפמורטו בוכורב לש םהיתונומת תא םיפפוח

 ...תוכורא הב ןנובתמ ינאו תונומתה די-לעש

 ,ןיאמ ,שדח,, :ילא התנפו חבטמב הדבעש תורוחבה תחא הצורמב האב עתפל
 הסייד םע תירעק הידיבשכ הבשו חבטמל התנפ איה -- "!?והשמ לכאת ילוא

 .ירובע לכאמל
 יתאבהש הליבחה תא ינממ תולטונ םידגבה ןסחמב תודבועה תוריבחה

 ."תומוג,, גוז יל איבה דחא .הדובע ידגב קר ידיב תוריאשמו

 לש םיכירדמ תבשומב םיפתושמ םייח ךותמ היתרכהש הריבח םע יתשגפנ
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 ןאכו -- תונבלה הידי לעו הינפ לע זא הפחיר תונידע וזיא ."ריעצה-ץולחה,

 התא םג ,ןכבו, : הטושפ םינפ תלבק ...הגאדו תוניצר לש תשרא הינפ ושבל

 ."ןאכל םיכילומ םיליבשה לכ -- ? הפ

 בצקב תונורקב הניעטל םינבא יתבחס .הבצחמב הדובעל יתאצי תרחמל

 ךל לא .הדובעל לגרתתש דע ,םינושארה םימיב, :רמאו ילא הנפ דחא .ריהמ

 הליחת ."תולקה תא חק התאו יל ריאשת תודבכה תא .תולודג םינבא בוחסל

 ..תענכשמו -- הטושפ ,תירבח התיה אוהה רוחבה לש םירבדה תמיענ ךא ,יתבלענ

 .םוקמב ץוביקה לש ומויק תונש 5-ל תשדקומ ,הפיסא המייקתנ ברעב

 וליאכ הרקיתהו תוריקה .דחי וב םימלוה תובבל 200"מ רתויו -- רצ רדח

 :רמא דחא ...םייתימא לבא ,םיניינעה םישק ,םייחה םישק .ועיזה ,תודבכב ומשנ

 רצויה-תיב ןאכ רצונ תונשקעו לבס ךותמ .םהל ונלוכי ךא ,םילושכמ ונעדי,

 ...תוביזע ,הדובע רסוח ,השק ףרוח,, לע רפסמו ךישממ ינש ."תירבע תויצולחל

 ,בלב תתרחנ ,תעלוק -- הרמאנש הלימ לכ "..בר םעל ונייהו ונלדג הנהו

 : םישחול ישפנ ימינ לכ -- ? םהומכ ליפעהל ינא םג לכואה .תעבותו הביהלמ
 ה /

 .תוצח דע דוקיר -- הפיסאה ירחאו

 איהו הדובעל יתסנכנ תולגתסהה ילבח תורמל .הדובעל ונאצי םכשה רקובב

 .עבטל ,לגרהל יל התיה

 םייתאמ םייח ןאכ .המינפ ישפנב ,ימצע יבו -- יביבס השענב ןנובתמ ינא

 דחאתש הקיטנמור ןאכ ןיא .ססות לוכה .טקש ןיא .שערה לודג .אתווצב שיא

 אל !תורבח :רתוי קצומ המ-רבד חמוצו טבונ המוקמבש ינא שח ךא .תובבל

 .דחי םדחאלו תובבל ברקל הב שיש ,תמא-תורבח םא יכ -- תלפרועמ תוימיטניא

 ןמדלוג לאומש

 הבוסולק חסונ

 הנומוקה ייח לש יאידיאה ןכותה תא חסנל םלועמ וסינ אל םיאבוסולקה

 הרבחה יסחיו םייחה תרוצ םלוא ,תרדגומ תיתרבח הלוכסא לש תונורקע יפל

 םיתתשומ היתודוסי רשא ,תיטסיכראנא הנומוק לש םייח חסונ םהב היה םישפוחה

 אלא ,ונוצר תא טילשמ וניא הכותב ןיערגה רשאו ,ןירוחדינב לש הרבח לע

 .טלחומ ןורקיע היה ידדהה ןומיאה .העיפשמו תכנחמ ,תימצע אמגוד שמשמ

 לש םדקומ םושיר היה אלו ,תונובשחיירפס הבוסולקב ולהנתה אל ךכלייא

 רשאכו דורגשמוטב הגולפה זכרכ יתשמיש תמייוסמ הפוקת .ימוי הדובע רודיס

 תא רבזגל יתרסמ דורגשמוט לש הרסנמב הדובעה םויסב הבוסולקל ונרזח

 .יפסכ ןובשחו ןיד לכל יתלאשנ אלו ,יתושרב וראשנש םיפסכה

 הנקו ישיא ןחבמ שמישו שדוקמ ךרע היה ,הדובעל סחיה ,הדובעה אשונ

 תומוקמ תא רבוע הלילה רמוש היה רקובה תרומשאב .תמא תורבחל הדימ

 וילא הנופ ,רבחה תא ריעמ ,הטימ לכ די לע בכעתמ ,םירבחה לש םירוגמה
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 רבחה תא הדימעה וז היינפ תרוצ "...? הדובעל םויה םק התא ,רבח,, :רמואו

 תא הטילשמ הניאש ,תישפוח הרבח לש ןורקיעל וסחי יבגל יניצר ישיא ןחבמב

 אצי אל רשא רבח ןיב ןיחבהל דימת העדי הרבחה םלוא .תלוזה לע הנוצר

 האיצוהו תעדמ תוטמתשה ןיבל הלחמ וא ,השלוח ,רתי-תופייע ללגב הדובעל

 רשפא הדובעה אשונ לע םירבחה תפקשה תא .שיאה לא הסחיב הניד-קספ תא

 -- רבח לש השעמ לע ביגהל הטילחה םירבחה תפיסא : הרקש הרקמ י"ע םיגדהל

 ינניא םא, :ורמואב לוכאל לדח רבחה .םימי 3 ךשמב הדובעב ורודיס-יא י"ע

 .ענכנ ץוביקהו ."תלוזה לש ותדובע ח"ע לוכאל תוכז יל ןיא ,דבוע

 ךות ,הצובקה ייחל טרפה דךוניח וסרג רשא ,תורחא תויצולח תועונתכ אלש

 תובלתשה רוציל תנמ-לע ,תישיא המאתהו תודחוימ תונוכת ילעב לש תויביטקלס
 ,חותפו לודג ץוביק לש ןויערה תא הבוסולק החתיפ ,ביטקלוקה ייחב תינגרוא

 .ךנחמהו עיפשמה םרוגה תא וב םיווהמה םה םייחה יווהו תיתרבחה הביבסה רשא

 םתולגתסה תא םיריעצה תורענהו םירענה לע ולקה אל םישקה הדובעה יאנת

 הנוזתל ,הרצ הטימב םישנא 3--2 לש תופיפצל ,הרסנמבו הבצחמב הדובע ייחל
 .ךלהו לדג םילוחה רפסמש המית ןיא ;תקפסמ יתלבו הלד

 ('א ןסחמ) השבלהה ןסחמ לש ידיחיה רוקמה .השבלהה התיה תדחוימ הייעב

 רשאכ .ץוביקל ועיגהש םישדחה םירבחה םתיא ואיבהש םינבלהו םידגבה ויה

 הליעוה אל ,הכשמתה הבוסולקב םירבחה לש םתוהשו ץראל היילעה הקספנ

 יבג לע יאלט ואילטהו ,םידגבה ןסחמב ובשי רשא ,תונבה לש ןהיפכ תנובת

 םירבחה םג .שובלל המ ןיאו ,השק ףרוחהו ,אילטהל המ רבכ היה אל יכ ,יאלט

 דב ונק "ץולחה,, זכרמ תרזעבו ,ענכיהל וצלאנ ,ץוחבמ הרזע לכל ודגנתה רשא

 הנורתפ האצמ הלענהה .תורבחל םייחרכה םידגבו םירבחל םייסנכמ םוקמב ורפתו

 הזיא אוצמל ועדי דימת םלוא .ימוג-ילענ תנקתהו ,םישמושמ םיגימצ תשיכר יי"'ע

 רוגישל ראוד-ילוב ויה אל רשאכו .ץוח תועיסנ לש הרקמל ,תודדוב םיילענ גוז

 ...רזוח שומישל םישמושמ םילוב תציחר לש הקינכט םירבחה ומזי םיבתכמ

 יפסכ ןוערגל םרג הדובעה רסוח .רתויב השק היה 1930 תנש לש ףרוחה

 הבוסולקב והתשה רשא םישנאה ויה םיבר .םיילכלכה םיאגתב תפסונ הערהו לודג

 השקה בצמה תורמל םלוא םיללצכ וכלתה םיבר םירבח .היילעל ופיצו םינש רפסמ

 י'ע אל חור זועל אמגוד שמיש וכותב ימינפה ןיערגה .וייחב ץוביקה ךישמה
 .הטקש תוליעפ י"ע אלא ,רסומ תפטה

 .תכנחמ תיתוברת המרב דימת ויה הרבחהו ץוביקה לע הבוסולקב תוחישה

 אל הבוסולק ישנא לש הנומוקה ןויער .יצוביקה ןויערה לשוח הלא תוחישב

 ,הלודגה הנומוקה ןויערב ולגד םה .אקווד תיאלקח תובשייתה לע תתשומ היה

 ,חותפ ץוביק ; תשורחו הכאלמ ,היינבה יפנעב וקסעי רשא תוינוריע תוגולפ לש

 לודיגה תלוכי תא םצמצמו תולובג -- םתעדל -- ביצמה יאלקחה קשמכ אלש
 .הטילקה חוכו

 ץוביקה יחילש תובר ומרת ,םישקה םימיב הרבחה ייח דודיעלו יתוהמ יונישל
 םנסוחמו םירוענה טהלמ ,םישקה םייחה יאנתמ תוקומע ומשרתה םיחילשה .ץראהמ

 וכרד תא ריהבהל וליכשה תוברה םירבחה תוחישב .הבוסולק ירבח לש יאידיאה

 ןשודיח ,עקרקה לע תולחנתההו תובשייתהה ןורקיע תא ;ץראב ץוביקה לש
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 םילעופ קשמ ;הדובעו עבט ייחל ,המדאל םדא תורשקמה תושגרהו תויווח לש

 ללכמ דדובתמ וניאו ,היישעתו הכאלמ םגו תואלקח םג וכותב ללוכה יאמצע

 ויה הלא תוחיש .השדחה ותדלומב תקדוצ הרבחל וקבאמו ,םילעופה רוביצ

 ןודנב םרת תדחוימ המורת .םירבדה ינפ יונישל ןתעפשה התיה הברו תובקונ

 תא ונתיא לכא ,תכשוממ רתוי ןמז תפוקת הבוסולקב ההש רשא ,הטיול .ל 'חה

 רבח לכ םע ישיאה ועגמו םירבחה לא ותברק .םוקמה ייח תא יחו ינועה םחל

 םייחה ירדסו ,הבשחמ ילגרה ,םיגשומ יונישל הרבחה לע תנרוק העפשה ועיפשה

 .ץוביקב םוי-םוי

 .ןילופ תורייעב רעונה לע המוצע העפשה התיה הבוסולקל

 רעונה יפינס םע םירבדב יתאב "טייהיירפ,, רעונו ןויצ-ילעופ תעונתב ליעפכ

 ימוקמה ףינסה ירבח .הנבורב "טייהיירפ, לש תירוזא הדיעוול ונארקו ןילהווב

 הפיסא םייקלו "טייהיירפ,, זכרממ וקשולופ 'חה לש ותוחכונ לצנל וטילחה

 תלד לע ואבצו "דנוב,ה לאמשה ישנא לש הלודג הצובק האב הפיסאל .תיבמופ

 יתשקבתנו םהילע רבגתהל ולכי אל םינרדסה .הפיסאה תא ץצופל הנווכב ,הסינכה

 םהילא יתינפ ."קַאיווַאסַאלק א, :שחלתהל וליחתה יתאצי קר .םתרזעל אובל

 םתא, :התיה םתבושת -- "? םםילעופ תפיסאל ועירפת המל ,םירבח,, :יתרמאו

 הנה .םכידי יל וארה,, :יתרמאו ידי תא יתטשוה ."םילעופ אלו םינגרוב םינויצ

 ,רביקדתפ לכואה ,םילעופ לש הנומוקב יחה םינבא בצוח ינא ,תולבוימה ידי

 הנה, :יתרמאו יליעמ יתמרפ ."םכירוה ןחלושמ האמחב הינמחל םילכוא םתאו

 ינגרובה והימ ;הנומוקה לש םא יכ - איה ילש אל איה ףאו הדיחיה יתנתוכ

 שגינ םהמ דחאו ,תינרוחא וזזו םשאר וגיכרה ה'רבחה -- "! ראטילורפה ימו

 היה אל הז .םוקמה תא ובזעו -- "רבח ,החילס,, :רמאו יפתכ לע ודי םש ,ילא

 רשא האלפנ הנומוק התוא לש החוכ היה הז ,רעיש עורפו הזר ריעצ לש וחוכ

 .םיקחרמל עיגה המש

 -םוד, ול וארק רשא ,ןטקה ץעה תיבב םירבח תחיש ינורכזב הלוע בושו

 םידמועה םירבחה לכ תא ליכהלמ היה רצ תיבה .(םיצניתשלפה תיב) "בוצניטסלאפ

 המינפ ץרופ רבח ,תלדה החתפנ הנהו .ץראהמ חילש ירבדל םיבישקמו םיפופצ

 עתפ תפוסכ ."היילע הנשי ,םיטקיפיטרס ורשוא, :םר לוקב ארוקו המישנ אלל

 ,תומוצע םייניעה ,םכש לע די ,שיא לא שיא ,ליחתמ דוקירהו ,הרידא הריש תצרופ

 ,.שפנה תולכ דע דוקיר .הכז הליפת לש תוקבדב ,לאמשו ןימי םיענ םישארה

 ..יתוחל ויגיעו -- ץראהמ חילשה דמוע ,ןחלושה לע ,הלעמלו
 הבהא ישחרב הבוסולק תא הארא ,יריע םילשורימ ,םימיה קחרמב ,התע ףא

 ,םתנומא טהלל ןקרופ אוצמל הילא םיכשמנ רעונ-ינב יפלאש הבוסולק ,דסחו

 ..דוע הנניא רשא תידוהיה ןילופב
 יקסבודוגי (רתלא) קחצי

 1975 רבמבונ ,םילשורי
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 תושיגפו תוארמ

 יכרדב יתאצי 1929 תנשב םיירירגסה רבוטקוא ימימ דחאב : ןמרטוג יבצ

 התלגתנ תבכרה-תנחתב .תורחואמה םיירהצה תועשב םוקמל יתעגה .הבוסולקל
 ,הצינטולפ הנטקה יתרייעב התוארל יתייה ליגר אלש ,הביהרמ הנומת יגיעל

 -ובעדילכ םהיפתכ לעו םהידיב ,םילעופ-םיצולח לש בר רפסמ : (קסניפ תוביבסב)

 .הדובעה ןמ םרזחב ,םהילא הוולתמ ,יתדווזמ ידיבו ,ינאו .הריש םהיפבו םינוש הד

 רשא ,הנישדירדחו הסבכמ ,חבטמ ,לכואדרדח ללכש ,ץוביקה-תיבל ונעגה

 לע יאלט ואילטהו םידגב תומירע לע ובשי תורוחבה .םידגב ןסחמכ םג ושמיש

 ונשי הנישה ירדחבו ,םינושמו םינוש תוחיר ולע הסבכמהמו חבטמהמ ,יאלט יבג

 ןאכ ברעתמ לכה .החוורל תוחותפ ויה תותלדה לכ .הדובע םוי רחאל םירבח

 -ידיאה לעו םיפיה םירבדה לע קר בושחל יתצמאתה .בבלמ יתלב םשור .דחי
 ...ילש םילא

 ידגב ינממ "וחקלנ,,ש ירחא קויד רתיל וא -- ידגב תא יתרסמש ירחא

 ךכ .יתישעש הקוחרה ךרדה ןמ ףייע ,יבכשמ לע יתילע -- ףתושמה ןסחמל

 .ץוביקב תונושארה יתועש ילע ורבע

 ראתל השק .תוינורקב םינבא תסמעה :הבצחמב הדובעל יתאצי תרחמל

 םויה הז היה ,השעמל .ץוביקב יתדובעל ןושאר םוי !תואב יגיגהו יתובשחמ תא

 יתרזח ,םד תובזו תועוצפ ידי ,ץוצרו רובש .םייפכ תדובע יהמ יתרכהש ןושארה

 ברעב .ישפנ תא יתעדי אל םוי ותואב .ירדחל ,ץוביקה-תיבל הדובעה ירחא

 ינניא רישל יכ םא ,הרישל יתפרטצה ינא םג .ורשו -- תורבחהו םירבחה ופסאתה

 האלימ הרישה ;יכחל םעט אלש לכואה תאו יתופייע תא יתחכש םיעגר םתואב .עדוי
 .ישפנ לכ תא

 .םיקיתווה םירבחה דחאכ ימצע תא יתשגרהו םלתל יתסנכנ טָאזטַא

 ,הבוסולקל עיגהל דמוע ינבדבוד .ץוביקב הלודג תושגרתה .1930 ףרוח

 םצעמ ,בצעב הלוהמו הלודג החמישה רבח לכ בלב .ץראל היילעל םירבח רשאל

 ,םינש רפסמ ץוביקב םיאצמנה םירבחה םיבר .היילעל רשואי אל אמש קפסה

 םע שיא םיחחושמ םירבחה .םישקה םיאנתה ללגב םישלחו םילוח םג םהיניב

 םירבח .היילעל ורושיאל וייוכיס המו ,ובצמ והמ דחאו דחא לכ םיכירעמ ,והער

 לש תיללכה הפיסאה תארקל ,םתימדת תונשל םינורחאה םימיב ףא םיסנמ םיבר
 רשא ,זכרמה רבח לש ותופתתשהב ,םיבורקה םימיב םייקתהל הרומאה ץוביקה

 היה ,ץוביקה תושרל דמעש ,םיטקיפיטרסה רפסמ .םידמעומה תמישר תא עיצת

 .םהב תוכזל םיצורה םירבחה רפסמל היצרופורפ לכ אלל ,לבגומ

 סחיה .ב ;ץוביקל תונמאנ .א -- ? היילעל רבח םיכזמה םינוירטירקה ויה המ

 'ג-ו 'ב םיפיעסה ינשש היה המדנ םיתעל .ורבחב רבח ןתנש ןומיאה .ג ; הדובעל

 הביסהש ,ול ןימאהל שי הדובעל אצוי וניאש רבחש היה גוהנ .הזב הז םישגנתמ

 ,ן[כ-יפדלעדףאו ...הדובעל יבויח סחי ךכב היה דימת אל ךא ,תקפסמ ומע הרומשה

 לקתנ ,הדובעל תאצל םחוכב ןיאש ,םירחא םירבחב ןומיא ול היה אלש רבח

 .ולוכ ץוביקה לש תילילש הבוגתב
 םירבח תורשע זיבמו ,(גגה תיילע) "קאדר'צ,,ה לע ןשי היהש רבחב השעמ
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 ירבד זא עימשה אוהה רוחבה .םיטעמ קר דחא םוי הדובעל ומק םש םינשי ויהש

 .םתוגהנתהב יולג ןומא-יא ךותמ ,םהיתוטימב בכשל םיראשנה ןובשח לע תונציל

 ויה היילעל םירושיאה תפיסא המייקתנ רשאכ :אובל הרחיא אל ץוביקה תבוגת

 ורשוא אלש ויה םתמועלו ,םינבומה לכב םירשואמ ויה םהו ורשואו וכזש םיבר

 ..ושנוע לע אבש ,אוהה ןדשחה רוחבה ףא םכותב ,םירמרוממו םיבזכואמ ואציו

 הטיולו ןיקנבט תא ץוביקה לביק גח תריוואבו תושגרתהב .1930 ביבא

 .ונבזכאתה אל ,ןכאו .ועיגי רבכ םיחרואהש םיעגר םתואל וכיח לכה .ונילא םאובב

 ,תינחור הארשהו גח ימיל וכפה ונתציחמב והש הטיולו ןיקנבטש םימיה םתוא

 תואצרהה .םהיפ אצומל ונבשקהו ונבשי תועש לע תועש .הלימה ןבומ אולמב

 היילע י"ע תישיא המשגה :תואצרהה זכרמב .ןיפנא ריעזב רנימס ,תונווגמ ויה

 ,היתורוצ לכ לע תובשייתהה ,ץראה תנגה ,הדובעה שוביכ ,תורדתסהה ,ץראל

 םיגומה זכרל ותלוכיבש ריבכהו לודגה ףונמה ,דחואמה ץוביקה לע לכה*לעו

 .הכאלמבו היישעתב ,תואלקחב -- הלבגה אלל ,תובשייתהל םיבחר

 תואצרהה לע ףסונ .הבוסולקב ונמע הטיול דוע ראשנ עסנ ןיקנבטש רחאל

 .ןויקנהו היוקלה הנזחה ,תואירבה חטשב יוקלה בצמב ןיינעתה ונינפל אשנש

 -תלחנ ויהש םייוקיל לע רבגתהל חילצה ןכאו ,םיאנתה רופישל הברה השע הטיול
 .הכורבה ותוליעפ לע ונתכרעהל הכזו ,םינש

 תגולפב הטיולו ןיקנבט לש םרוקיב :דחוימ ערואמ תולעהל הבוח ינא האורו

 האצרהל םתוא הנימזה ר"תיב תגולפ תוריכזמ .הבוסולקב ר"תיב לש הרשכהה
 ןיקנבט ורפיס השיגפה רחאל .הנמזהל בויחב ונענ םהו -- תיגיגח ברע תחוראלו
 .דואמ תניינעמ התיה השיגפהש ,הטיולו

 תוגולפ לש ןדיקפת םג היה ,השיגפה התואב ולעוהש םירבדה ראש ןיב

 םעפה וגילבה ר"תיב תגולפ ירבח .םילעופ לש תותיבש תרפהב ץראב ר"תיב

 -יברה לש םכרדכ אלש ,ןיינע ותואב הטיולו ןיקנבט לש םיבקונה םהירבד לע
 ..םימיה לכ םיטסינויז

 1975 ,םייתעבג

 יבלב ךא ,הבוסולק ימימ תונומת ילצא וראשנ אל :(קו'ז) ןמניטש הקחונמ

 .ייחב תוניינעמה תופוקתה תחא ,םהה םימיהמ תונומת הברה ותרחנ ינורכזבו

 תונשב .ריעצה-רמושהב הרבח ,ינרַאס רוזא ,ץרימידלו ,הנטק הרייע תב ינא

 תומוקמב תופיפצב ויח םיצולח הברהו ,םירוגס ויהו טעמכ ץראה ירעש 1
 ריעצה-רמושה לש הרשכהב םוקמ היה אל ןכ-לע .היילעל ופיצו םינוש הרשכה
 .הבוסולק תרשכהל ףרטצהל ,יתרייע ינבמ שיא רשע"םינש תב הצובק ,ונטלחהו
 ונייה וליאכ ,ונתוא וויל הרייעה ינב דציכ ,הדירפה"םוי תא תרכוז ןיידע ינא
 ."רבדד-םש , התיה הבוסולק יכ ,םחליהל תיזחל םיאצויה םירוביג

 תב ;ידבל יתראשנו הבוסולק תא ירבח בור ובזע םישקה םיאנתה בקע
 ףאש ימא בל לע רבדל תונכשה וליחתה התיבה ירבח ורזחשכ .יתצובקמ הדיחי
 איבהל דוע הלולע איה ,הרשכ לארשי תב רובע אל הז ;םשמ יתוא "ליצת,, איה
 תופוכת רקבל הליחתה ימא .ךרפ-תדובע םש םידבוע ,תינשו ,םלועל רזממ
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 וענכיש הרשכההמ ירבח םלוא ,התיבה בושאש ילע עיפשהל התסינו הבוסולקב

 םייחל המיאתמ אקווד ינא יכו ,תוששחל םוקמ ןיאו תודשחל דוסי ןיאש ,התוא

 .העגרנ איהו -- הלאה םייצולחה

 יתדבע ןמזה בור .אלפ-תדלי לעכ ילע ולכתסהו רתויב תוריעצה ןיב יתייה

 םיגימצמ ושענש םיילענל לגרתהל יתלוכי אלש ןוויכמ .הבצחמב תכרפמ הדובע

 םיניצקהו ,ולקמו חיגשמה יל םירוכז דוע .הפחי טעמכ ןמזה לכ יתכלהתה ,םינשי
 .ההימתב ונילע ולכתסהו ורקיבש םיינלופה

 ויה הבצחמה ילהנמ ."םייוג,ה ןיבל וניניב םיידי-תורגית םג ורסח אל

 ודמל ןמזה ךשמב .םיקחרממ םייוג-םיחמומ (תותיס) תיעוצקמ הדובעל םיאיבמ

 תולפנתהל תוביסה תחא התיה תאזש ןכתייו תיעוצקמה הדובעה תא םג ונירבח
 .ונילע

 וסינ םהו ,וינכשו ותשאל ץיברמה ללותשמ רוכישב ונירבח ולקתנ םעפ

 םינוירב לש הלודג הצובק ונילע הלפנתה ,ברע ותואב ,רחואמ .םהיניב דירפהל
 .תוכמ ינא ףא יתגפס םעפו .שפנב תונברק ויה אלו ןנוגתהל וגחלצה .םיניזרגב

 ןטקה ןקב םעפ ידמ תרקבמ יתייה ,ריעצהדרמושהב הרבח יתייהש ןוויכמ

 ,ןקב הלועפ ירחא יאמב דחאב םשמ ירזוחב םעפ .המ-קחרמב היהש ,הבוסולקב
 .יל וציברהו םינלופ םירטוש יתוא ושגפ

 הדובעב םיישקל בוט יוציפ ויה םירישעה םייתוברתהו םייתרבחה םייחה
 ץוביק תויעב לע םיקימעמו םיניינעמ םיחוכיוו תוחיש ולהנתה .הלכלכבו

 יקסבלסרב ,הטיול ,ןיקנבט : םהיניב ,ונלצא ורקיב ץראה יחילש בור .הקיטילופו

 א"ז ,קשנב שמתשהל ונתוא דמיל ףא ,דומלמ ףסוי ,םיחילשה דחא .רשא-ןבו

 המרהמ ובהלתה ונלצא םירקבמה לכ .לכואה-רדח לש גגה תיילעב ,חדקאב

 ונתוא דימעהל הצר רשא-ןב .הבוסולקב התיהש ההובגה תיתוברתהו תיתרבחה

 ונמזה .ץוחב ןושיל ןכומה ,םתס ינע דדונ ,ינומלא ךלהל הזחתה ןכ לע ,ןחבמב

 רפיס ךכ-דרחא .תיבב הניל םוקמ ול ונרדיסו החוראב ותוא ונדביכ ,המינפ ותוא

 ..הל הכזש המחה םיחרואה-תסנכהו ונלש הרשכהה ץוביק לע םיברב

 תביבסמ דחוימב ,תיסור ירבוד םקלחב ,היצנגילטניאהמ ויה םירבחה ןיב
 תורבח יסחי וניניב וררש תונושה תועדה תורמלו .(דועו ,לבוק ,הנבור) ןילהוו
 .םיבוט

 ללכב ירוה תיבב .חבטמב דובעל יתוא ורדיס הבצחמב הכורא הפוקת ירחא
 םירומש ןיידע .שיא 300-ל תלשבמ םואתפ יתישענ ןאכו ,לושיבב יתקסע אל

 זגרא לע תדמוע ,הדלי טעמכ ,ינאו םכותב םידוודהו םילודגה םייריכה ינורכזב

 הריעצ,,ב וניינעתה םיחילשה .תשחובו תשחוב ינאו ידיב רטמ לש ךרואב ץע ףכו

 םש ובתכ ;השראווב ןותעב עיפוהש רמאמב םעפ יתוא וראית ףאו "תלשבמה
 ...לושיבב הלש עדייה לעו אלפה-תלשבמ לע

 יתשקבתנו ,ריעצה-רמושה תרשכה ,הבוכוטסנ'צב םוקמ הנפתה ךרעב הנש ירחא

 חחושלו תוארתהל ואב םידידי הברה ;יתרייעב רצק רוקיב יתרקיב .םשל רובעל
 תא וכריב ןה .קונית ילב יתאב תמאב םא תוארל וליאכ ואב תונכשה ןתוא ףאו

 תאז-לכב .ייפוימ תצק הלזג השקה הדובעהש ונייצ לבא ,בוטה הלזמ לע ימא

 ירחאו הבוכוטסנ'צב הרשכהב ךישמהל יתרבע .םעפה םג יתוא בכעל ועיפשה אל

11 



 יצוביקל יתילעו ףסכנה טקיפיטרסל ףוס-ףוס יתיכז םש םישדוח העשת לש תוהש

 ."רינב,, ץוביק ,י"אב

 ,ץוביקב תיאנסחמ דיקפת תאלממ זא ינאו ,הרעו'גב יתויהב םינש המכ ירחא

 ,וילא יתשגינ אל .סרוקב םש היהש ,השמ ונב תא רקבל ןיקנבט קחצי אב

 ימשב ארק אוה הנה לבא ,הבוסולקמ יתוא רכוז ןיידעש יתעד לע יתילעה אל

 ..יתשגרתהו -- םהה םימיב ונלש הרשכהב וירוקיבמ תונורכז הלעהו

 דאמ בושח .ירובע הלודג הייווח -- זאמ םירבח םע השיגפו סנכ לכ ,ללכב

 .חכשיי אל -- תיצולחה העונתה תודלותב הז ירוטסיה קרפש

 1976 ראוני ,טפושה-ןיע

 הרשכהל ץילדש ונריעמ דחי ונאציש ונייה םירבח השימח : גרבניטש םה

 ריעצ זא ינאו -- (1929) ץ"רת תוכוסה גח יאצומב היה רבדה .הבוסולקב

 .םינש 19 ןב

 תרחמלו ,"םיקורי,,ל דחוימה ,ןושארה לופיטה ירודמ לכ ונרבע ונאוב םע דימ

 ינכפהמ ונליבשב היה וז הדובעל רבעמה .ץוביקה יחרזאכ ,הבצחמב הדובעל ונאצי

 המו ,יהשלכ הדובעב והשמ םישוע המו ךיא ונעדי אל ונירוה יתבב .רתויב

 הרהמב ונכפה תאז לכב .ךכ לכ השק הדובעב ,הבצחמב ,הזכ םוקמב -- דוע

 ועיגה אמא-אבא לש םחה תיבהמ .ץוביקל םינמאנו םירוסמ ,םיבוט םילעופל

 ,ריעב םימיענה םייוליבה לע ונל ובתכ תיבב וראשנש םירבחהו ,םיעוגעג-יבתכמ

 ,תבשל תבשמ תוכרענה תויתרבחה תוביסמה לעו ריעל ץוחמ אתווצב םילויטה

 םישנאל ויה םיקוניפה ירענ :ונרחב הבש ךרדב ונתכילהמ ונקספה אל ונא ךא

 .לבסלו קבאמל חוכ וליגו הבוסולקב םישדח

 יעמה,, תפקתה יתלביק עתפל :םויה דע ינורכזמ שמ אלש הרקמה ינרק הנהו

 הקנולא וניכה :יתלצהל ץוביקב םירבחה ונגראתה דימ .תנכוסמ הרוצב "רוויעה

 ,ורכשש דחוימ אשמ ןורקל ינואיבהו תוכימשב התוא ודפיר ,ץע"יפנע המכמ

 םילוחה תיבל ינסינכהל ידכ ,םירבח ינש יווילב ,השראוול תאצויה תבכרב

 .ידיימ חותינל ,"הטסי'צ,,

 יבורק אל םג ,ךכ לע םולכ ועדי אל ירוה תיבב ךא ,יתחתונ םילוחה תיבב

 יתעסנ םילוחה תיב תא תאצל יתישרוה רשאכ .אפוג השראווב הפנעה יתחפשמ

 ריע ,ץילדש תנחתל תבכרה תסינכ םעו ,התיבה תדרל ילבמ ,הבוסולקל הרזחב

 המלחה לש תועובש רחאל קר .םיאור ןיעמ יתרתתסה ,ץוביקל ךרדב ,יתדלומ

 .התיבה השפוחל עוסנל יל ושרה ,לילכ יתארבה רבכש ואר רשאכ ,ץוביקב

 המו הבוסולק יהמ -- רחא רבד לכמ רתוי יניעב שיחמה הזה הרקמה

 ..םיפתושמ םייח םה

 1975 ,ביבא-לת
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 רוא תדוסקנ

 ץוביקל תורוחב רשע ונאב -- 1930 תנש לש םינושארה ביבאה ימימ דחאב

 תורוחב רשע ואובי דחא םויב יכ ,ליגר רבד הז היה אל .הבוסולקב הרשכהה

 ונרבדנ אל ונאוב ינפל .הרשכה ץוביקב תויחל םינוש םיתבמו תונוש תורייעמ

 "ונלוכל,, תרמוא ינא .המוד עקר ונלוכל היה ךא ,וז תא וז ונרכה אל םגו ,ןבומכ

 ןוצרה ונלוכ תא דחיא :ונינפל ועיגהש הלאלו םוי ותואב ואבש הלאל תנווכתמו

 ,הגרדהב האב תיצוביקה הרכהה ךא ,ץוביקה לע םג ונעדי .הצרא עיגהל זעה

 .םימיה תצורמב

 דחוימ ךפונ הפיסוה וז תונב תצובקש ,ףיסוא םא הוונעה תדימל אטחא אל

 .הבוסולק לש יתרבחה ןויבצל הלשמ

 ? הבוסולק המשש וז תחדינ הניפב ונל הפצמ המ שממ לש העידי ונעדי םאה

 הבוסולקב םייחה יאנתל ,רתוי וא תוחפ ,םירדוסמ םיתבמ רבעמה .אלש יאדווב -

 יאנת .תונוש תולחמל םרג הזו ,רוידב המויא תופיפצ םש התיה .דואמ השק היה

 .לד היה לכואה .הציחרל םימ ורסח תובורק םיתעל .םילבסנ יתלב ויה הנייגיהה

 .םעפ ףא הב וניסנתנ אלש ,השק תיזיפ הדובעל תולגתסהה יישק הזל ופסוותנ

 לע ונרבגתהו םיריעצ ונייה לכ םדוק -- ! ךיא .דמעמ ונקזחה תאז לכב

 ןתינ יכ ונשח .ץוביקהו ץראה ונל ומסק יכ ,בלב הנומא התיה יכ ,םיישקה לכ

 השוחנ הטלחהבו תימינפ תובהלתהב הרוקמש ,דחי-תריווא התיהו .ונייחל םעט

 יאובב יכ ,תאז שוחלו הז תא תויחל היה ךירצש ,אוה ןוכנה ."ןכדיפזלעדףא,, לש

 ינוגה אל לבקתמ הז -- םירחאל וא ידליל הבוסולק רופיס תא רפסל תעכ

 ..!יתמשא וז םאה .ענכשמ אל וליאכו

 היה ,ונלצא ורקיבש ,ץראהמ ץוביקה יחילש לש םדיקפת יכ ,וילאמ ןבומ

 לש תוחכשנ יתלב תואצרה לש הרדיסלו םירוקיבל וניכז .ךורע ןיאל בושח

 חספ לש רדס יל רוכז דחוימב .ותנומא טהלב ונתוא קיבדהש ,ל"ז ןיקנבט קחצי
 יתרשק זאמ .רוגיב השולשה חצרל הרכזאה תפיסא ימע הרוכז ןכ .ותופתתשהב

 -רב השמ ,יקסניפ לשרה ,רטפה קילאומש ונילא ואב ןכ ומכ .רוגיל ילרוג תא

 םיחילש לש םתמורת תא ךירעהל השק .דועו רשא-ןב ,הטיול .ל ,יקסבלס

 .הבוסולקב םייתרבחה םייחה יוליעלו קוזיחל הלא

 הדובעל םגו םישקה םיאנתל הגרדהב ונלגתסה .תורוחב רשע ,רומאכ ,ונאב

 חיכוהל ידכ ,רתוי השקה הדובעה תא םש תורחוב ונייה םעפ אל .הבצחמב

 םייחה יאנת רופישב וניאר ונדיקפת רקיע תא םלוא .תויגליבירפל תוקוקז ונניאש

 ,תופיפצה יאנתב יללכ ןויקנ לע רתוי דיפקהל ךרוצה תא ללכ הז .הבוסולקב

 ,"םישודיח, המכ םג זא ונסנכה םיחילשה תרזעב .הלוחל הגאד ,רצחה רודיס

 תנוכמ ,םחל ךותיחל הנוכמ ומכ ,םייתפשה לע ךויח וישכע תולעהל םייושעש

 ונל רזע .דועו דועו םידגבה ןסחמב םינוש םירודיס ,הדובע ידגב ןוקיתל הריפת

 .ונכותב זא ההשש ,הטיול .ל דחוימב הזב

 הנומתה הראשנ ךא ,ושטשטינ וא וחכתשנ זאמ םירבד הברה .הנש 45 ורבע

 ונחנאש ,רימחמ יצולח רטשמ םע העובק הרשכה לש ץוביק ,הבוסולק לש תיללכה

 ונל היהש הרשכה ץוביק ;הלילח ,ץוחהמ ונילע הפכנ אלו ונמצע לע ונלביק
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 יכ ,תודוהל רתומ .םדוקה תיבל רשקה תא לילכ טעמכ ונקתינ וללגבו תיב

 .ונתוא ןיבהל ולכי אל םג ילואו ,וניבה אלש ונירוהל טעמ אל ונרזכאתה

 םליבשב היה ץוביקהש הלא :תוצובק שולשל םיקלחתמ ץראב םיאבוסולקה

 תונוש תוביס ללגבו ץוביק ייח תויחל וסינש הלא ;הבוסולקל יעבט ךשמה

 אל יכ ,ינמוד .תובשומבו םירעב ורזפתה הצרא םאוב םע דימש הלאו ;ובזע

 תדוקנ ,ללכהמ אצוי אלל ,הלא לכ ליבשב הווהמ הבוסולק יכ רידגא םא ,העטא

 תומילש םה רוגיו הבוסולק יליבשב .םעפ ידמ םירכזנ הבו םירזוח הילא ,רוא
 , .תחא םייח

 (לדנמ) ןומר הינ'ז

 1975 רבוטקוא ,רוגי

 דליפספ תריזג חכונ

 - תדבועה היילעה לע דליפספ תריזג הרזגנ 1930 יאמ שדוחב -- - -

 העונתה התכוה השק הכמ .תודחא םינשל הרזגנ וז הריזג יכ ועיגה תועומשו

 תאז םעו ,האחמל ררועתה :וכרדכ ביגה בוחרה .תואחמ לש לג הלע .תינויצה

 ...שואיה ןמ לצינ אל

 לש ושפנ-רופיצב הריזגה העגנ ןאכ .רתויב הכמה השגרוה הרשכהה ייחב

 ,ץראל ךרדב ונדמע ונלוכו ,תישיא םייח תלאש היילעה התיה הפ ןה .דחא לכ

 ונכותב ףאו ,ןואכיד לש חור-בצמ ררתשה .ונכלהתה םער-ימולהכ .היילעל םיפצמ

 .ןויפר ינמיס ץבצבל םשו הפ ולחה

 ימ,, :חוכבו תוטשפב הלאשה הגצוה החיתפב .הפיסא הכרענ םיברעה דחאב

 לע רבעשל הקוצמ ימיב ורמשש םה הזה תיבה ילתוכ ? ונתיא וניא ימו ונתיא

 רצב העונתל דמעש אוה -- ןאכ זא אצמנש םישנאה רוביצ .הבכת אלש תלחגה

 "?ונא םג דומענה .םעז רובע דע ,הל

 יפבו וז החישב ורביד םירבח תורשע ,רבגתה ,ררועתה רוביצה לש ונופצמ
 ."הלענו תולובג ץורפנ ,הריזגה םע םילשנ אל ,עתרינ אל,, :דחא םוכיס םלוכ

 שיא .היילעל הרצדתעש לכב הרוגשה הצילמכ אל םעפה םירבדה ורמאנו

 ןושאר יוטיב ןתינ ןאכ .הז טפשמב לפוקמה ,בייחמה ,דחוימה ןכותב ןיחבה שיא

 ,השובכ-יתלבו הליגר-יתלב ךרדב םג םילוענ םירעש ץורפל תונוכנל שרופמו

 םיגשומו ,רתוי םיהובג םיבלשב תולעל הלחה העונתה .הלפעהל ןושאר זמר

 שוח לש ולוק הז היה .היילעה תודיזגב המחלמב םג םקרתהל ולחה םישדח

 תמיאו ,ביבסמ קנחמה היה לודג ידמ רתוי יכ ,לעפוה רשא ינושארה םויקה

 ןיא ונל יכ ,רורב היה .השעמ לכל הנברידו הפחד הלוגה לע תפחרמה זוילכה

 ,ונילע לטויש המכ לכ הרשכהה"ירצבמב דמעמ קיזחהל היהנ םינוכנו ,הרזח ךרד

 תוריזגה תמוח תא רקרקל ידכ רתוי תיביטקא הלועפ ונתיאמ תשרדנ תאז םע ךא

 : הרורב התיה תובבלה תא האלימש הטלחהה .שממ ונפוגב תונברוק ריחמב םג

 -- ונייח ןכות עבוקה רבדה תא ונתיאמ לולשל ותלוכיב אהיש םלועב חוכ ןיא

 .הלענ םיאנתה לכב
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 וצימ אל תאז לכבו -- תונוכנבו זועב וכיפ םירבדהו ,הרע התיה החישה

 אלל תובהלתהב דוקירל םיידיה ובלתשה ןהילאמ ומכ .תובבלב ססתש לכ תא
 תואמ .ייח ימיב הנושארה םעפב זא יתיאר הזכ דוקיר ...תוחוכה תסיפא דע ,לובג

 לכ .דקויו רעתסמ ,קעוזו ןנורתמ לגעמהו -- דחא שוגכ לגעמב ודכלתה םישנא

 ומצעל הבוח האר דחא לכ .הז דוקירב רוביצה הרעה ויפוסיכ טהלו ונורח שעג
 .העובשל ודי םג תתל ,וליאכ ,רמא וז ךרדב -- ,לגעמל ףרטצהל

 ,הרהוט הריוואה .לוכה בלב קומע ,קומע תרחנ הז ברעב דחוימה דמעמה
 .הרבע ,הפלח הערה חורה

 ונלרוג ונל דעי רשא לכל םטינוכנ ,רתוי םינסוחמ ,םישדוחמ ונמק תרחמל

 .תואבב

 ןד םייח
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 י'תוקטנרפסא,,ה

 רשא ,הנוילעה היזלשב ,ה'צינרוג-הבורבמוד יתדלומ ריעמ הבוסולקל יתאב

 .הינמרג לובג לע ,ןילופ ברעמב

 ודיב הלע ישוקבו יעבצ היה יבא .םיקודאו םילמע ,םעה תלדמ ויה ירוה

 יתלחתה ,יממע רפס-תיב יתרמגש רחאל .(םידלי 9 ונייה) ותחפשמ תא סנרפל

 ינב תלכלכל יתדובעב יתרזעו הריפתה תכאלמ יתדמל ריעצ ליגב .דובעל ינא ףא
 .ןאכ דיתע יל ןיאש יתיארו הבר התיה תולדה .ונתיב

 ,"טייהיירפ,,ל ונפרטצה דחיו -- םיריעצ תולעופו םילעופ לש םתרבחב יתייה

 הצר אל יכ ,הז השעמל דגנתה יבא .(ןימי) .ס.צ -- ןויצדילעופ לש רעונ

 .םירוחב םע דחיב ,ברעה תועשב ףינסב אצמאש

 דומיל ."וטנרפסא,, תפש םגו תירבע ונדמל ריעב "טייהיירפ,, ףינסב ונתויהב

 ונלש ךירדמה .ולוכ רעונה תא הפיקהש הימדיפא ןיעכ ךפה "וטנרפסא,, תפש

 תפש -- וז הפש תעדלו דומלל ונילע ףאו ,תימואלניב הפש יהוזש ונל ריבסה

 .ולוכ םלועל דיתעה

 ,הבוסולקל הרשכהל תאצל ונטלחהו "ץולחה,,ל ונפרטצה 18 ליגל ונעיגהב

 ירוה לש םתודגנתה .ונל עירפהל ולכוי אל םירוההו ,תיבהמ הקוחר איהש םושמ

 ,םתביבס ישנא ינפב ושייבתה טושפ םה .רתויב הפירח התיה הרשכהל יתאיציל

 םיאצמנ תורוחבו םירוחב ובש םוקמ ,הרשכה ץוביקב אצמית םהלש תבהש
 .וידחי דימת

 ולחה דימו הבוסולקל יתאב ,ץראב תוערואמה ימיל ךומס ,1929 תנשב

 אל םא תודבאתהב המייא ףא ימא .התיבה בושאש םיבתכמ ילע ריטמהל ירוה

 דועש םהל החיטבמו םהילא יבתכמב םתוא תדדועמו תמחנמ יתייה ינאו ...רוזחא

 ילבמ ,שדוח 22 הבוסולקב יתבישי הכשמנ ךכו .ץראל הלעאו בושא טעמ

 .תחא םעפ ףא ירוה תיבב יתרקיבש

 ונאבהו הבוסולקל היבמלגזמ "טייהיירפ,, ישנא תצובק ונאב ,םיננער ,םיריעצ
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 הלגייפ יתרבח םע העיפומ יתייה תחא אל .תוזילעו תויממע לש חור ונמע

 םשו ,םלוכ תאנהל ,םירבחה רוביצ ינפל םידוקירו הריש לש תינכתב גנילדנייוו

 -סא תפש ,הרזומה הפשה ללגב ,("תוקטנרפסאה,,) "סעקטנַארעפסע יד,, ונל אצי

 .וניפב הרוגש התיהש ,וטנרפ

 לעו רדוסמהו יקנה ונשובל לע דיפקהל הבוסולקב םג ונכשמה תוינוריעכ

 ,הרסנמב ,הדובעה תועשב םג .הרבחב לבוקמל דוגינב -- האנ תינוציח העפוה

 ,הרסנמה ידיקפ ,םידדובה םידוהיה םירוחבהו -- םירחא לשמ הנוש ונשובל היה

 ,הער תוברתל אצא אלש ידכ ,ךכ םושמ .ונתברק םישפחמו ונירחא םירזחמ ויה

 ..םירז תעפשהמ ינקיחרהל ,חבטמב הליל תדובעל יתוא רדסל וטילחה

 "ריעצה-ץולחה,, יאצוי ונירבחל ונייה םיפתוש ,"טייהיירפ,, ישנא ,ונחנא

 הבוסולקב ונאצמ .ךכמ תועבונה תובוחה לכ לע ,תיתעונת תוירחא תשוחתב

 יכינח םע תחא העדבו םירחא תומוקממ "טייהיירפ,, יכינח לש הלודג הצובק

 -םתס,ה םע ץוביקב םייתרבחה םייחה תמר תאלעהל ונישע "ריעצה-ץולחה,

 .דחיב םיברה "םיצולח

 ,רוביצה לע תולבוקמ ונייהו הבוסולקב "רבד םש,ל וכפה "תוקטנרפסאה,,

 ףא ךכ םושמ ילואו ,ונתיאמ תוגייתסהל האיבה ףא תוינוריע ונתויה תדבוע ךא

 ..םייתנש רובעכ קר ףוס-ףוס הל וניכז רשא ,היילעל ונרושיא החדינ

 (םיובלא הלרפ) יידיגמ הנימפ

 1975 רבמבונ ,הפיח

 ירפס-תיבו יתיב

 תעמשהב החמומה ,ןייטשרוב ה'לקנעי תא ורכזתה ,םיקאיבוסולק ,ייה -

 -אנהל ,ןמא-השעמ ,יתקירשל ןיזאהל יביבסמ םיזכרתמ םתאו ,ףוצפצב תוניגנמ

 הנח איה יתשאו ,הרדח בשות ,הלעמו הנש םיעבש ןב םויה ינא ירה -- ? םכת

 יחוכ דועו ,וברי ןכ ,םידכנ 10-ו םידלי 4 ונלו ,איה םג הבוסולק תרבח ,לגיצ

 ,תועיבקב תיחרזא הרימשב ףתתשמו ,יליג ףא לע םוי"םוי דובעל ךישממו ינתמב

 םניאש הלאו ונתיא רשא הלא ,םירקי םיקאיבוסולק ,םכלוכ תא דימת רוכזא ינאו

 ..רוכזא הבהאב םכלוכ תא -- ונתיא דוע

 -- יתוא הדליש רחאל םיישדוחכ ילע התמ ימא .ןילהווב לבוק ריעה ןב ינא

 אהי המו .ותיב תסנרפ לע השק למעו ןעש היה יבא .רכוז ינניא הינפ תא ינאו
 תותבסה לש םהימחר ילע ורמכנ -- !ךר הכ ליגב םתייתנש קונית לש ולרוג

 גואדל ךירצו -- ינא םותי ןה ;דחוימ סחיב ינוכיז םלוכו -- םינכשה לשו ילש

 ליגל יעיגה דע ,םינש ךשמב ומייקו ושע ףא ךכו ,'וכו ישובלל  ,יתונוזמל
 .רפסה-תיב

 ודוד ,ךרבא ףסוי ומשו ירבע רפס-תיב להינו םיקהש לוגד ךגחמ היה ונריעב

 הדוא ךא ,ותלהנהב היהש ירבעה רפסה-תיבל ינפריצ אוה .ךרבא והיעשי לש

 ,בוחרב אצמיהל יתרחב .םידומילה לספס לע תבשל ןוצר יל היה אל : תמאה לע
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 לע .רפסה-תיבמ יתטלפנש דע ,םירועישל רחאמ יתייהו ,םשו הפ םתס בבותסהל

 ,ורפס תיבב םידומילב יתכשמה אל -- תובוטה ויתונווכו ךרבא לש וילודיש ףא

 .שורדכ ,הלכשה יתשכר אל ךכ לשב ;םויה דע וילע רעטצמ ינאש רבד

 הלגתנ יאוב םעו הבוסולקל יתעגה 1930 תנש לש ץייקה ישדוחמ דחאב

 ינשל רזוע דחא ,םיווש לכה ,םידבוע לכה .יתעדי אל רשא ,שדח םלוע ינפל

 הרבחה ךותב ינא םג יתבלתשה םירוצעמו תויהש לכ אלל .לוכב םייח תחמשו

 ,םירחאה לככ םדא ינא םגש ,ךרע שי יל םגש יתשח ייחב הנושארה םעפבו
 םג ןאכש יתטלחהו שדחמ יתדלונ וליאכ יתשגרה .םדא-ןב לאכ ילא םיסחייתמו

 יניעב אלפל יתייהו יוארכ לוכה יתאלימו הבצחמב הדובעל יתאצי .ינא יתיב

 -רה ,ותלגעב איבמ היה ,יניארקואה ןולגעה ,טארדנוק .דחאכ "םייוג,,הו םידוהיה

 םירהל ידכ .תונורקב הניעטל הבצחמה קמועמ ןבא עברו ןוט ,םיסוס ינשל המות

 םילעופ ינש םיאב ויה ןבאה תא הנממ קורפלו הלגעה ידיצמ דחאב ףדמה תא

 ןיע ףרהכו טארדנוק לש ותלגעל יתשגינ .םהיתוחוכ לכב דחי תאז םישועו

 לש םנוהמתל ,עקרקה יגפ לע דימ ךפשג רמוחה לכו ףדמה תא ידבל יתמרה

 ילקנעי,, ימשו הבצחמב השק הדובע לכבו "הקליבורד,,ב יתדבע ...וירבחו טארדנוק

 םיקזחה םילעופה דחאכ ,"םייוג,,הו םידוהיה יפב הלוכ הבצחמה ינפ לע ךלהמ היה

 םשפנל םריאשי אל ןייטשרוב ה'לקנעיש ועדי ץוביקה ירבח .רתויב םיבוטהו

 .דחא לכל תגעשמלו רזעל יתייה ;םהילע הלטוהש הדובע לכב

 השקה דיבעמהו הכלהל יאדנובה ,רנרל לש הרסנמב הדובעל יתוא ורדיס םעפ

 "וג, םע דבוע ,שולחו םונצ ,ונלש םירוחבה דחאש האור ינא הנהו .השעמל

 דעוצ ןוסחהו אירבה "יוגה,, .םידבכ ץע ילוב םמכש לע םיסימעמ םהינששכ ,קנע

 תיראשב "יוגה,, רחא ררגנה ,ונלש רוחבה תא וירחא בחוסו המידק הנווכב רהממו

 ףוחדל יתלחתה .ותוא ףילחא יגאש ול יתרמאו ונלש רבחה לא יתשגינ ,ויתוחוכ

 .לש בצקה תא קיבדהל ותלוכיב היה אלו ינפל ץורל ץלאנ אוהו "יוגה, תא

 ,תוהמת םייניע גוז חקופ אוהשכ ילומ דמעו -- יתא ותדובע םוי תא םייס ישוקב

 ...ולוכ דחפנו שערנ

 ,יתודלי ימיב יתרסחהש המ יתאלימ ןאכ .רפס-תיבכ םג יל השמיש הבוסולק

 יתשכרש םייחה תוכילה ךא ,הלכשה אלל ,טושפ רוחב יתייה .אבא-תיבב יתויהב

 .רוביצ יסומינו םדא יסחיב םישדח םילגרה יב ועטנ הבוסולקב יל

 ףוצפיצל הייטנה ? םייתפשב הקירשל ,ףוצפיצל ןורשיכ לעבכ יתילגתנ דציכו
 הרימשה -- הרימשל ירות עיגהו ינלופה אבצב יתייה רשאכ .םדוק םג יב התיה
 לע דמוע יתייה -- ןיגוריסל ,הלילב םעפו םויב םעפ ,תופוצר תועש 12 הכשמנ
 ורפיס הבוסולקל יתאב רשאכ .יתרכזש תוליפת ינוגינ ימצעל קרושו יתרמשמ
 לע ,הניגנמ לכ ףוצפיצב עימשהל יעבט ןורשיכ יב שיש ,לבוקמ םירוחבה ילע
 היה הבוסולקב זא וכלהתהש םירישה ןיב .אילפהל תונקיידב ,היטמקו היגת לכ
 תושגרתהל יתוא איבהש ,(יתרייע קצולס) "עלעטעטש ןיימ קצולס,, רישח םג

 .ימצעל התוא ףצפצל יתלחתהו הזה רישה לש הניגנמה תא יתספת דימ .הבר

 .הבוסולקב וכרענש תוביסמה תחאב יקלח ןתאש ושרדו םירבחה תאז ועמש

 ייסיב ,סיב,, םלוכ וקעצ יתמייס רשאכו "עלעטעטש ןיימ קצולס,, תניגנמ יתקרש

 יתושגרל יוטיב יל שמיש ףוצפיצהו יבלב ןייעמ חתפנ וליאכ זאמ .(!ןרדה)
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 תושר יתשקיב אל ךא ,םינוידה רחא בקוע ,הפיסא לכב ףתתשמ יתייה .יתויווחלו
 .ףצפצאש םישקבמו םירבחה לכ יביבסמ םיזכרתמ ויה הפיסאה ירחא םלוא ,רובידה

 תומוקמה לכב סה ךלשוה -- ףוצפיצב חתופ יתייהשכו "קאדרָא'צה,, לע יתנשי

 הדובעהמ םירזוח ונייה .ןייטשרוב ה'לקנעי לש ותקירשל ןיזאהל וצר לוכהו ביבסמ

 היה הז .םינהנו םיכייחמ םירבחה ויה ףוצפיצב חתופ יתייהשכו ,הרישב הבצחמב
 .רתויב לודגה קופיסה יליבשב

 חילש ,ידעלג-רפכ שיא ,דומלמ ףסוי הבוסולקב ונמע ההש םהה םימיב

 שומישל תורבחהו םירבחה תא ןמָאמ היהו ונכותב בשי אוה .ץראב "הנגה,,ה

 יתפתתשה דומלמ הקסוי לש וירועישב .חדקאב היה ןומיאה ."קַאדרא'צה לע קשנב

 ןומיאה ךא ,ינלופה אבצב לייח יתויה ימימ קשנב שמתשהל יתעדי .ינא םג

 קר ,הרושה ןמ םילייחה ,ונל ונתינ ינלופה אבצב .יליבשב שודיח היה חדקאב

 תרות םג ,אופיא ,יתדמל .דבלב םיניצק לש םתושר ויה םיחדקא וליאו ,םיבור

 לע דמוע דומלמ הקסוי היה ,רועיש לכ םותב ,הז תרומתו -- חדקאב שומישה

 .הקירשב הניגנמ וזיא םורתאש ךכ

 יתיילעל דע ,םעפ ףא םוקמהמ יתזז אלו תועיבקב יתבשי הבוסולקב

 הברהו ץוביקה דגנ תונוטלשה לש תושיגנהו תופידרה ימי ואב רשאכ .ץראל

 12-ה תצובקב ינא יתייה ,םירחא הרשכה תומוקמל הבוסולקמ תאצל וצלאנ םירבח

 רומשל ,דואמ םירומח םיאנתב ,1931 תנש לש השקה ףרוחב ,םוקמב הראשנש

 היחתל םוקת הבוסולקו םעז רובעי דוע אמשו ילוא -- הווקת ךותמ ,תלחגה לע

 .שדחמ לדגתו
 תב איה הנח .לגיצ הנח -- דיתעל יתייער םע יתרשקתה םג הבוסולקב

 ונרשוא 1932 תנשב .יאוב ינפל הנש ,1929 תנשב הבוסולקל האבו ןוגרומס

 -ולקמ יתרזח רשאכ .דחא טקיפיטרסב דחי תולעל םידעוימ ונייהו היילעל ונינש

 ,ונ, :יל רמאו יבא ילא הנפ ,היילעל תונכהה םשל ,לבוקב יבא תיבל הבוס

 אלא וניא הכ דע יתישעש המ לכ :רמולכ "..תילכת לע בושחל ןמזה עיגה

 והשלכ קוסיעו ןוגה "ךודיש,, לע בושחל ךירצו יקרפל יתעגה וישכעו תורענ השעמ

 תומוקממ תוריעצ לש תונומת תליבח ותיא איבהו ןכדש עיפוה םג דימ .ירובע

 םהש ,ןכדשל םגו יבאל םג זא יתרמא ..ןהמ תחאב רוחבל יל עיצהו םינוש

 -- יתנעט -- לבוקב יתויהב םעפ-יא יתא היהש המ לכ .הרומג תועט יב םיעוט

 היילעל קר ינפ תעכו שדח שיאל יתכפה הבוסולקב ,רתוי בושי אלו רמגנו ףלח

 ןפוא םושב םילשה אלו ןיבה אל יבא .הבוסולקב יתרחבש הרבחה םע ץראל

 םייניע ןויליכב .םוניהיגל יל וכפה תיבב םייחה .רתוי דוע לדג וניניב קחרמהו

 הלודגה העשה ףוס ףוס האבש דע השראווב י"אה דרשמהמ תוריינל יתיכיח

 י"אל ונילע דחיו הנח העיגה םג םשל .השראוול יתעסנו תוריינה תא יתלביקו

 .םישדחה ונייח תא תונבל
 ןייטשרוב בקעי

 1976 ראורבפ ,הרדח
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 ימע ךותב

 םש יתוהש תפוקתו ...םימיה םיקוחר הכ ...? הבוסולק לע בותכל -- - -

 .הבוסולקב הזמ ןטק קלח קר ,הנש יצחכ ןילופב יתיהש כ"הס .הרצק הכ התיה

 ינפ לע יתטטוש ןמז קרפו הציבורבמודב םירבחה םע יתייה רתוי הכורא הפוקת

 -תהמ קלח םש ימצעל יתמשר יכ םא ,שממ לש הכרעה תתל םויכ השק .ןילופ

 .ךרדב יל ודבא הלא ךא ,יתויומשר

 הבוסולקל םירוענ דסח רכוז תישיא ינא :ןוחטבב רומאל לוכי ינא דחא רבד

 יתאבש תורמל ,ימע תא יתרכה םש קרש םושמ ,ןילופב "ץולחה,, תעונתלו

 ,לארשי"ץראמ

 יכרב לע יתכנחתהו יתלדג .(1911) ןטק דלי יתויהב ירוה םע הצרא יתילע

 -ץראה יווהה לא ,לילגהו קמעה לא ירובטב רושק יתייהו תדבועה תובשייתהה

 ,ידוהיה םעה תא ,ימע תא לבא .ותדלומלו ותמדאל רפכ ןב לכ ומכ ,זאד ילארשי
 -ענכ,ה ןמ והשמ ילוא הזב היה .יתוא ךשמ אל םג -- דיגהל תמאהו .יתרכה אל

 .הדלונ םרט דוע זא וז העונת יכ ףא ,"תוינ

 תונויער יל ומסק ,דורח-ןיעל ותולע םע יתפרטצה וילא ,הדובעה דודג הפוקתב

 .(םידוהי ללוכ) תימלועה תונגרובה דגנ הכפהמ לע ,םימע-תווחא לע םיימלוע-ללכ
 'בק) םידרויה לש רוכעה לגה לא ףרטצהל אלש ידכ םיקומע יד ויה ישרוש

 קרו .ינובזע אל תונויערה ךא .ירבחב םיבוטה -- םהיניב ויה יכ םא ,(דניקלא

 .ימצע לא יתרזח -- תיצולחה העונתה םע ישגפהבו ןילופל יעיגהב

 זכרמב זא בשיש ,ל"ז רטפה קילאומש תועצמאב ןילופל יתעגה 1931 ראוניב

 ."ץולחה,,ב "הנגה,, ינומיא -- התיה הנווכהו ,השראווב "ץולחה,,

 ה'רבחה .הנושאר הינסכאכ יל השמיש ,הפוקת התואב םיצוביקה לודג ,הבוסולק
 איבהו שודיחה ןמ וב היה .תיברימ תונרקסבו תובהלתהב ילש אשונה תא הלביק

 הצורמב םיאב ויה ,הרסנמב וא ,הבצחמב ךרפמ םוי ירחא .י"א לש החיר ומע
 הרייעב ידוהי אפורמ .תושרוחה תחאב םאו ,גגה תיילעב -- תיבב םא ,םינומיאל

 וביכרהלו וקרפל ,ךשוממ ןמזל ידיב וריאשהל םיכסה אוהו חדקא ונגשה הכומסה

 .ץוביקה תיב לע הנגהו הפקתה לש העתפה ןורמת ונכרע םג םעפ .םימעפ תורשע

 גהונ לע ,ץוביק ייח לע ,תונטק תוצובקב תוחיש לש םיכורא יווה יברע םג ויה

 ינורכזב הרמשנ ילזמל .םיילארשי-ץרא םירישו םירופיס ,ץראה ףונ לע ,להונו
 .תפתושמ הפש ונל התיהו ,תיסור היצחש ,ילש תיאסידואה שידיאה תפש

 רשב לש רוריפ לביק הבצחמב דבעש ימ קר .ידמל םישק ויה םייחה יאנת

 םילדנס ינימ ויה תולבוקמה םיילענה .הריעה עסנש ימ קר -- םיילענ .םויב

 תופיפצה .םיטוטרמסב הפוטעה לגרה לא םילבחב םירושק ,םינשי םיגימצמ םייושע

 רוסחמל יתלגרוה .השולש םימעפלו הטימב םיינש ויה םינשי ;המויא התיה

 םיגלשה ,ירזכאה ףרוחה לשב ילוא ,המכ יפ השק יל הארנ אוה םש ךא ,ץראב

 .תרחואמ העש דע דוקרלו רישל ןבריד דוע ילואו עירפה אל הז ךא .,רופכהו

 -הו ,קוחר דיתעל ןוזח איה הצרא היילעה ,ןיא םיטקיפיטרסש הפוקתב הז לכו

 רוזחל םהיתוגבו םהינב תא םיתפמ תידוהיה הלכלכה ןברוח תורמל -- םירוה

 .התיבה
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 ,הציבורבמודב הרשכהה םוקישל הירבחמ קלח חולשל הבוסולק לע לטוהשכ

 .ןוצרב יתינענ .םהילא ףרטצהל ינושקיב םהו תדכולמו הבוט הצובק הנגראתה

 -תוינוגריאה תויעבה ךבס לכל יתעלקנו ,הלחתהמ לכה ליחתהל היה ךירצ םש

 .ןאכ םג ,ןבומכ ,יתכשמה תינוחטבה יתלועפ תא .וררועתהש תויתרבח

 -הו "ץולחה,, יפינסב רויסל השראווב זכרמה םע םואיתב יתאצי ןמז רובעכ

 ינומיאל הווסמ שמשי טרופסהש ידכ ,"לעופה,, יפינס תומוקמב םיקהל התיה הנווכ

 אל ,רעונ ינב ינומה לש המוצעה היכיטסה תא יתיאר ,וז תונמדזהב ."הנגה,,ה

 ; (היילע םרטב המשגהה תגסיפ תא וויה הרשכהה יצוביק) הרשכהה יצוביקב קר

 תורייעו םירע הברהב יתרבע .הרשכהל העיגה םרט דועש המוצע העונת יתשגפ

 םג יתרקיב ;םהירוה יתבבו םהינודעומב "ריעצה-ץולחה,  ידלי תא יתיארו

 היה ילוא הז םהיניעב ."ריעצה-רמושה,, לש םיפינסבו םיפסונ הרשכה יצוביקב

 -יטנא לש הריוואב ,רכינב בשוי םע תוארל -- םולח היה הז יניעב לבא ,יעבט

 תא העש-העשו םוי-םוי יחו ,ךדיאמ תוללובתהו ,דחמ תירזכאו הליעפ תוימש

 היבושי תאו םיירוטסיהה הירתא תא םיריכמ ;םהימימ ואר אלש לארשי-ץרא ייח

 םיקפרתמו היריש תא םירש ;םמולחב הליל הליל םתוא םיאור וליאכ םישדחה

 םייפכ תדובעל לגתסהל ידכ םיישונא-לע םיצמאמ םישועה ,רעונ ינב ; הפונ לע

 םייואר תויהל ידכ ,זא התוא וארש יפכ תיאנקה הרוצה התואב הנומוק ייחלו

 .הצרא תולעלו טקיפיטרס לבקל לפרועמה דיתעב

 הלא תורענו םירענ םישועש ,וז הכפהמש ,יתנבה זא קרו ימע יל הלגתנ ךכ

 .ילש -- הלוכ לכ איהו רתויב הפיהו הלודגה הכפהמה איה ,םפוג לע

 ינאש ,םירבדה יל םיארנ ,םימיה םתוא תא יניע דגנל םויכ ריבעמ ינאשכ

 ,.יל ומרת םהש המ תמועל םיטועפכ ,םש םירבחל יתמרת ילוא
 דומלמ ףסוי

 1976 ראורבפ ,ידעלג-רפכ

 תורוש

 (חילש לש וסקנפמ)
 1930 ילוו-ינוי ,הבוסולק

 .שיא 200-כ םוקמב

 תורבח 26 ,םירבח 67 -- הבצחמב :םידבוע

 תורבח 5 ,םירבח 10 -- הירושמב

 תורבח 5 ,םירבח 3 -- החבטמ

 תורבח 3 7/7000 - הסיבכ

 תובח 40-00 ₪ ₪ תיב רודיס

 תובח 4-0 0-- - (םידגב) ןסחמ

 תורבח -- רבח 1 --  ןרצח

 תורבח -- רבח 1 -- םיטקודורפ-יאנסחמ

 .שיא 607"כ -- םישושתו םילוח ,134 םידבוע ה''ס
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 ;ןילופ לש עבטמ -- "יטולז,,"בוהז] 'ז 600 -- הבצחמהמ : הפנכה -- יאמב
 .'ז 2000 -- הירושמהמ ; ['ז 6 -- רלודל רעשה

 .'ז 4000 -- 1930 ינויב 1 דע ןוערגה

 15 ,תופכ 20 ,[תוחלצ] תורעק 50 ,םילפס 48 -- לכוא"-רדחו חבטמ ילכ

 -- - - תוגלזמ

 ,תופכ ,תורעק ,םילפס ,םחלל תוחלצ ,[םחל ךותיחל] םחל תנוכמ :רודיסל
 םישרק ,יאר ,תושרבמ ,הציחרל תורעק ,םימוקמוק ,םיניכס ,תויפכ ,תוגלזמ

 -ורפל םירפס ,תונורפע ,תורבחמ ,םילוענמ ,םימ תביאשל םילפס ,םיילד ,הסיבכל

 .הביתכדרינ ,םיצענ ,םילוקוט

 .ןחלוש יופיצל חפ ;תורגנ תדובע ; םייריכה רודיס

 .הנטייק .אפור י"ע תיללכ הקידב :םילוח

 .םירגנ 2 ריאשהל -- תונורא רודיס : [םידגבל] ןפחמה

 .ןילטפנדזגראב ףרוחה ידגב זוכיר

 -- 'ו םוי :תיבה תורדסמ י"ע םיתבה יפל םינבלה תקולחו ףוסיא ,ףוליח

 .יבשומה,,ו "הגולפה,, -- ''ג םוי ,"ץוביקה, -- תבש ,"הנטק הצובק,,

 תמשרה ;רבח לכל םידגבו םינבל לש עודי םומינימ יפל ןסחמה רודיס

 .םירפסמ ; םידגבה

 ידיזלע העבקנש המישרה יפל םידגבה תא סנכג רבח לכמ לבקמ ןסחמה

 .לבקתמ אל רבח -- הז םומינימ ידעלב .,זכרמה

 .[ימוג-ילענל רמוח] םיילענ-תוימוגל 'ז 100 תבצקה

 .הקפסה תדעו

 ;םחל ןורא ;םילכ ןורא ;םילכ תציחרל ןחלוש : םיינכט םירודיס :החפבטמ

 ; לכואה-רדחב הרקיתה רודיס ;םילספסו תונחלוש 4 ;'ב לכוא רדחל תלד יצח

 יתשב ,לכואה-רדחב זכרתהל הכירצ םירבחה תליכא ; לכואה ןוויג ,תילנויצר הנזה
 תונרות ; לכואה-רדחל ברעה תחוראל תונרות ;חבטמ ידבוע תצובק ;תורמשמ

 .עובשל רודיס -- הלילה

 .דויס ;ןויקנ -- ןותבש :תיבה רודיס

 -ה תורבחהו "ץוביקה,מ םירוחבה רדח :םשל םירבוע -- השדחה הרידה

 ."תוישילש ,

 .ץיבורדנס הליב -- (גרבניו לש) דליל תלפטמ

 .קינפורק ,ץנרקנמולב ,ץישפיל בקעי : הדובעה רודיס תדעו -- הדובע יניינע

 תושרב) ץוביקה ירבח לכ לש ריקה לע הדובעה תמישר [םוי ידמ םסרפל]
 .(הדובעה רודיס
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 .הדובעל םתאיצי-יא לע ברע דועבמ עידוהל םילוחה לע

 .'וכו השלוח ,הדובע רסוח ירקמל תויברזר תודובע תמישר

 המישר יפל ,םידעומבו תותבשב תונרותב םירבחה לכ לש תיללכ תופתתשה

 .תמדקומ

 האצוהל םיקרפ-ישאר
 (זוומת 'כל) וז העשב תונויצה

. 
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 .רודה יניעב תיממעה הדגאה

 .םייח תפוקתל יוטיבהו הלודגה תוישיאה

 -- !לצרה אטיב שדח המ ;רקסניפ ,סה

 .םייפנכ קשמ -- "םידוהיה תנידמ,,

 .תיגויצה תורדתסהה

 .תידוהי הקיטילופ

 .ילאיצוסה ןכותה

 ? תיטילופה תונויצה המיקה המ

 .םילעופה תעונת לע םג העפשהה

 .תידוהיה היחתה תעונת

 .וז העשב תונויצה בצמ .

 .ינויצה ןוסאה תשגרה

 .תילצרהה תונויצה שרוי רותב לעופה .

 ; תוחישו תואצרה ;האירק רדח ;תירבע דומילל םיגוח :תיתוברת הדופע

 .םישדח םייח לש תוברת תמרל ךוניח

 .ןמלג הלב ,ןמרטוג ,שיפ ,ץישפיל בקעי ,יול : הלהנה

 .הלהנהב םישדחה םישנאה ףותיש

 .1930 ילויב 1ד-מ -- תונובשח תלהנה

 .תורבוש ,ישאר סקנפ ,םיאכזו םיבייח ,הפוק יסקנפ
 .תונובשח תלהנהל עובשב םוי

 .םיישדוח תוח"וד

 .הדימו לקשמ ,ןובשח יפל םיטקודורפ תאצוהו תסנכה

 םירשקה ;ץראה םע םירשק ; םילוקוטורפ ; תימצע הלהנהל ךוניח : תופיפאה

 .םייצוביק-ןיבה
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 ןובשח

 : 1.7.1930 -- םויב הטיול י"ע זכרמהמ ולבקתנש םיפסכה לש תואצוהה

 םיבוהז 480 - (6.1.31 -- 6.7.30) הנש יצח דעב ,השדח הרידל

 , 80 -- | (1.10.30 -- 1.7.30) םישדוח השולש דעב האירק רדחל

 " 0 חבטמ ילכ

 , 41 .-- םיסקנפו תונורפע ,תורבחמל

 / 2005 חבטמב םירודיסל

 / 15 טוהיר" תורגנל

 . 0 הסיבכ ישרק

 , 6.-- חפל םיירפסמ

 , 6.-- [לכואה רדחב הרואת] הראהל

 , 00 םיתבה טושיקו רודיסל תונוש

 " -.167  טוהיר ירמוחל

 / -.967  כ"הס

 החישל טיסיזט

 סילמסו סינכת

 ; לגדהו למסה תריחב ;םיברל ףתושמ למס לש ךרעה -- םיללוכ םילמס

 .ידמעמ לגדו ימואל לגד ;דחא לגד -- דחא למס ;גח ימילו לוח ימיל דחא למס

. - 

 שס ₪ 3 ₪ ₪ ₪ ₪

 .וגתעונת תלחנ קר אל -- םואלה רורחשל המחלמה

 .םילעופה לש םזילנויצנרטניאה .ררחשמכ םילעופה דמעמ

 ? תחא תוימואל שיה

 .תוידמעמ-לעו תוידמעמב םילגודה

 .ונתעונתב םזילאיצוסהו תוגויצה

 .תונויצ לש התוהמ

 .תונויצה ךותב וניכרע

 .ךרד ףותישו םייח ףותיש

 .הנומוקהו םודאה לגדה

 .םילעופה תעונת לכ ךרדב אל ונלש םזיביטקלוקה .

 .םירחא לצאו ונלצא תוימואלה

 .לעופהו -- תדלומל הבהאה

 53.7.30 ,הציבורבמוד

 .תורבח 60 הזמ ,135 -- םירבחה רפפמ

 .18 -- םילוח ,25 -- תיב תודובע ,90 - ץוח תודובע

 .םירבח 20 דועל הדובע תויורשפא

 .תונובשח רוריפ

 .הנטייק
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 12.7.1930 ,הבוסולק

 ; הדובעה רודיס ; םיילענל תוימוג ;הלהנהה תדובע רדס : הלהנהה תבישי

 .היילעל תונכה ;ףרוחל תוריד ; הנטייקה ;םיבזועה ; תיתוברתה הדובעה

 הטיול .ל
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 א''צרת חספה גח

 (3.4.1931 ,הבוסולק ןמוימ)

 תבטמב .שדחמ טשוקו דייוס ץוביקה ,הבר "רדס,,לו גחל הנוכתה .החמשל םידעומ

 ידבוע .עוביצל ןכו םיריסהו םילכה ףושפיש םשל וב םידבועה לכ םיימוי ךשמב ואצמנ

 .י'רדס,ל ,תוצחל םירע תויהל ידכב ןושיל וקלתסה הנושארה תרמשמה

 "-רדח ךרואל ודמעוה תונחלושה .שיא רסח אל .הפל הפמ אלמ ץוביקה היה ברעב

 הריש ,שערו הלומה .םייטרפה הרייעה יבשותמ ןומהב םג ואב .רפסמב העברא ,לכואה

 .םינפ לכ לע גח תארשהו הלהצו

 ."הנקזחת,,בו "לנויצאנרטניא,,ב וליחתה ."רדס,,ה תחיתפ לע העידוה ןחלושב הקיפד

 םג רפיס .ובלתשה םירבדה .ץראו תולג ,הדובעו תוריח ,ביבאו חספ לע ןיקנבט חתפ

 םייסו ,דורח-ןיעב "רדס,,ה לעו ,תרנכב ןודרוג ד"א םע "רדס,ה לע ,ץראב חספה לע

 ףוצפיצב ולש ראוטרפרהמ קינעה ןייטשרוב לקנעי ..."הז גחב ונלוכ חמשנ,, : תכרבב

 .הלודג תובהלתהב וירחא הנע להקה לכו "עלעטעטש ןיימ קצולס, לש

 .רשכ גח :ץמח לש רכז אלל תוצמ .בוט לכב תעפושמ התיה הדועסה

 - "ןרדה,, תושירדו תואושת .הלגייפו הלרפ לש גולאיד -- הגצה הגצוה ךכ רחא

 קרש ,םינוש םיריש ישאר לש "לילמת,,] "ירופופ,, ונתנו ענכיהל ויה תוחרכומ ןהו

 וציברה .הקונ אל שיאו ,יקנו בק ,"הדגה,ה -- ףוסבל .[םהיניב תומוד םילמ רשק

 ...רקובה רוא דע םירישב ומייס .תולוקהו קוחצה הברמל ,לאמש לעו ןימי לע םיבתוכה

 ..! לארשי-ץראב האבה הנשל

 הצעומהמ] הנבורמ רגילק 'חה םג אובי ,ןמרטוגו בובארג םירבחה ואב .גחל םיחרוא

 םיטרפ רסומ .גחל חרוא אוה ףא -- הטיול לש ובתכמ .[ןילהווב "ץולחה,, לש תילילגה

 רפסמ עיגי םוכיסב .תאזה היילעב ולעי דועש םירבחה תמישר םג ןכו היילעה לע

 ..סנג הז םג .םיישקה לכ ףא לע ,68-ל הבוסולק לש םילועה

 בלשל ןויסנ השענו םילספסהו תונחלושה ואצוה .ומע גחה תשגרהו - ינש חספ ליל

 - ₪ - דוקירה לגעמב םירבחה לכ תא

 ץוביקה לש תוידוסי תולאשב תואצרהו תוחיש הנרדוסת ןיקנפט לש ותוחש ימיכ

 .זכרמה לש ןורחאה םונילפה בשומ לע הנושאר האצרה ,ברעה ,"ץולחה,, לש תוילאוטקאו

 רפסמ תא תוברהל בוריסה -- הבצחמב בצמה םע רשקב .לוחה לא שדוקה ןמ

 דחוימ בתכמב תוריכזמה התנפ -- הבצחמב תבחרתמה הדובעב ץוביקה לש םידבועה

 .הלבקתנ םרט הבושת .בצמה רוריבל השראווב ןקזה ןייטשנייפל

 הילכב הנודינ רשא הרושבה

 (תחא תוחילש לגעמב)

 הזעה איה הפי

 סטרקוס

 ,םירשעה תונש לש היינשה תיצחמב ילא ועיגה הבוסולק לש העמישו המש
 תומד המ ,יתעדי אל .ודוחיי אישכ ,דחואמה ץוביקח תמוק יוליעכ ,המצע יוליגכ

 -תפוקתב ץראל היילעל דע ,ןילופ תורייעמ ץולח םתסל -- יצוביק תיבל ךורעא

 "העובק-הרשכה, לש החירו המעט המ ,יתעדי אל ,םירעש תליענ לש םוריח

 הדובעמ תמייקתמו תיפותיש הייווהב תוצולחו םיצולח תואמ תסנכמה ,תיממע
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 הפונתה ,דוקיה שיאכ וינפל ךלה קשרמ לש ומש .הרסנמבו הבצחמב הריכש

 שי הבוסולקב יכ ,יקסבלסרב השמ םעפ יל רפיס ישיא חישבו .זעונה בצקהו

 הניפ לכב הווהתמהמ עדויו תילארשי-ץראה תונותעב יקב ,תירבע עדוי רוחב
 לש ןושארה לגה םע ןיקנבט לש חוכיו םג יתא היה רוכז .שיפ םייח ומשו ,ץראב

 -- "קַאטרַאט ,,בו הבצחמב הדובעמ רבעמה וז היילעל היה רזומ .ץוביקל הבוסולק

 ץוביקה יכ ,םהל ריבסהל למע ןיקנבטו ,"ךעלעזערג יד,, :וביגה םהו ,קריה-ןגל

 -ערג,ה תא לוט ;"ךעלעזערג,,ב וייח-םעטו וחוכ דוסש ירוטאזינולוק לעפמ אוה

 ילוע תומחלמ תא םג יתעדי .תאזה המדאהמ הוודחה תמשנ תא תלטנו "ךעלעז

 תב ,ולשמ הלימ רמאיש ,שדח ץוביק תמקה לע ,םשארב קשרמ םע ,הבוסולק

 ומייתסנש תומחלמה ,ץראב -- יאבוסולקה סומתירבו טנמרפמטב ,ולשמ זוג

 םיקשמ תמלשהב -- ותקוצמב ץוביקה תורמ ןיד תלבקב םירמ םילותפנ ךות

 .ןיקנבט לש ותוכמסל ענכנ קשרמ .טיימ ינפב םהילע הרימשו םימייק

 שי יכ ,ילע הבוטה ןוימדה דיכ ,קוחרמ יתשח לוק-תונבו םידהזידה ךותמ

 שוביכ יווהב םג ,ץראב ץוביקב םג וב יתיסנתנ םרטש והשמ םע ןיינע ןאכ

 םג יתרגיש אלו ,לבוקמ אל ,שדח יוליג ;בערהו ינועה יווהב ,הבשומב הדובע

 .וזה ץראה תא האראו אובא : תיגאמ הכישמל דוסי היה .ןאכ תיצולחה תואיצמב
 יכ יתעד לע יתילעה אל ,תוחילשל ימצע תא יתעצה אל םלועמש ןוויכמ ךא

 .התבצחמ רוכב ,תירוקמה ,תינושארה הבוסולק תא הארא םימיה ןמ םויב

 ? הילא עיגהל יתרחבש הרוצבו הבוסולקל יתעגה תאז לכב דציכ

 .ימואלניבה יטסילאיצוסה רעונה סנכ המודאה הניווב סנכתהל דמע 1929 ץייקב

 ןתינש םשה תא האשנ רשא ,תיסאלקה "הדובעה-תודחא,, לש הריעצה תרמשמב

 ,רנרב תעבגב ויה היזכרמ-היליעפו ,"תיטסילאיצוס תורחב,, :לרב ידי לע הל

 תודחא,,ב .הניוול תחלשמב תאצל הטלחה הלבקתנ -- ,הזה םשה תויה םרט

 דוסיהו ותודחא לע ירטסואה םזילאיצוסל תדחוימ המינ תב הקיז התיה "הדובעה

 ךוניחו רעונה תעונת ,היצרפואוקה ,םילעופה לש ןוכישה ילעפמ :ובש הנובה

 תינושחנה ונתודידבב .םילעופה לש הנגה ןוגריאכ "דנובצוש,,ה ללוכ ,םידליה

 םזילאיצוסב עמוש בלל םג םיקוקז ונייה ץראב תיצולחה הריציה לש הדוחייו

 ,ירטסואה םזילאיצוסה היה הזכו .חורב יהשלכ תּוערו טעמ"םיפתושל ,ימלועה

 לאש םנמא ןיקנבט .םידוהיה ויגיהנמ לש תיגולואידיאה םתורכנתה ייוליג ףרח

 תודגנתה הליג אל ךא ,הניוול תחלשממ הבושח רתוי תפרב הרפ ןיאה ,יתוא

 .תיניצר

 םע דוחיא לע ,"הדובעה-תודחא, תצעומב לאשמה-ליל רחאל ונאצי הכו

 םידייוצמ ונאשכ ,שארב קותרש השמ םע תורוחבו םירוחב 30 ,"ריעצה-לעופה,

 .הניוול -- הינאב ,תונבל תויאודב תויפכב

 סנכב ץיצאו רוסא ,הניווב סנכל ךלוה ינא םא יכ ,ןימאהל םימת יתייה

 רשאכ ,("םילועה-תירב,,) "דנוברעדנאוו רעשידייגנוי,,ה ,הינמרגב יצולחה רעונה

 הרשכה ץוביק ונתעבגל המ-ןמז ינפל הלעו אצי ונממ רשא ,זא ומצע תא הניכ

 .תולדגל -- ונינפל השורפ איהו ךרדה העקבוה ןכא יכ ,ןימאהל וניצר ."תוריח,,

 היילע רוקמ הלגתנ הנהו ,5 םהמ ורשנ היילעל דימו ,שפנ 35 עקרקה לע ונילע

 הפוריאב םינואיזומב טושל רוהרהמ יבל תא יתחסה אל .הינמרגב ידוהיה טבשב
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 הנורחאה יתנחת אמורב רשאכ ,הילטיאב רקיעב ,הלש תונמאה תורצואב ךלהתהלו

 .ינרס וצנא לש וירוה תיבב התיה הייופצ

 .תרחא לשלתשהו לגלגתה לוכה ךא

+ 

 םזילאיצוסל הזילע הרושב תבהלש לש הריוואב םייקתנ הניווב רעונה סנכ

 ,הלילבו םויב רעונה תוכולהתב תרהוז תובהלתהו הפי החכיש יעגר ויה .הפוריאב

 לכב "טפאשדניורפ,ה ילילצ .החמיש םיעפוש היתוביבסו הניו ילעופ לכ רשאכ

 ונלש תורוחבהו םירוחבה ןזואל דואמ ומסק ,השאו רבג ,דליו ןקז יפמ ,הניפ

 ונתוא הלביק המודאה הניו .ונלש תוילארשיצראה תא תודחיימה ,תונבלה תויפכב

 ראומ תיטסילאיצוסה הייריעה תיב רשאכ ,םידיפלה תוכולהתב .םינפ רואמב

 -רטניאה תדיעווב .תיטאטסכא המרל הוודחה התלע -- םימשל ץרא ןיב ,ללחב

 הדיחיה תחלשמה ;תיב ינבכ ונמצע ונשגרה -- סנכל ףוצר ,רעונה לש לאנויצאנ

 ואבש רעונ תובבר לש תיממע הארשה ידמעמב ,הזה סנכב .ןוכיתה חרזמהמ

 ,ןימאהל היה רשפא ,הירטסוא ילעופ לש ץייח אלל ףותישב ,ברעמה תוצרא לכמ

 .דעומל ןוזח יכו הפוריאב םזילאיצוס םייק יכ

 קלח ךלה ,רעונה לאנויצאנרטניא לש הדיעווה תליענו סנכה םויס םע

 "'םינובה,, ןוגראמ רעונ תרובחו םיפתוש המכ םע ינאו ,ינויצה סרגנוקל ונתיאמ
 רוזיאב םינמרגה ירפכב הרשכהה תביבסב "םילועה"תירב,, לש סנכל ונינפ גיצנדמ
 דדואמ יל המסקש ,גיצנדמ הריעצה הרובחה ישנא .גרובנזוצנארפב -- ]למה
 .הינמרגב תיצולחה העונתה םע םתוא דחאל תוסנלו םריעל אובל יתוא ונימזה
 הלוק-תב יתוא הדקפ םשו ,םוי 21 יתיהש הב ,גיצנדב ימצע יתאצמו םוי אב ךכו
 ייטנייה,, ןותעב יבצ-ןב קחצימ קרבמ ללוכ ,ט"פרת תוערואמו ןורבחב הטיחשה לש

 תא םיפקות) "זדנוא טעוועטַאר ,תובוחר טריקַאטַא'מ, :הז חסונב השראווב
 ימיב ןיבור-יבנל םיברעה יעסמ הליבומה ךרדה יכ יתעדי ינאו .(! וליצה ,תובוחר
 דוחיאה םכוס וז הריוואב .הבשומל ץוחמ -- ונלש העבגה דיל תרבוע םהלש גח

 ,לוציפב םג הסנתנ ןמז רובעכ רשא דוחיא ,"םילועה תירב,,ל "םינובה,, ןוגרא ןיב

 ץוביקה תוריכזממ הארוה יתלביק ,גיצנדב יתויהב דוע ,הכו .ר"תיבל ןוויכב

 חילשכ תוערואמה רחאל ראשיהל -- השראווב (רוגיבא) בוריאמ לואשמו ץראב
 .הינמרגב "ץולחה,,ו רעונל

 זול אלל הכובמה תריוואבו ט"פרת תוערואמ רחאל םיבר םימי ופלח אל

 הדיעוול יתאב .הנייב התדיעו הסנכתנ ,הינמרגב תונויצב תיברעה הייעבב קצומ

 עתפ .המבה לעמ שידיאב רבדמ לרב תא ?עמוש ינא ימ תאו .עיציל יתילעו
 חישמ ,םיקיזאב לובכ ילארשיצרא לעופ יניע דגנל האור ינא יכ ,יל היה המדנ

 ,לרב לא יתשגינ הבישיה םויס םע ...םירז םידוהי ינפב ,הרז הריוואב ובל תא

 יב רבטצהש המ לכ .תוערואמה רחאל ץראה זמ יניעל יתיארש ןושארה שיאה

 לכ תא וב יתקביח .וז השיגפב ץרפתהו ילע טלתשה םינושארה םידהה זאמ

 לע חיש בגא ול יתרמא ןילרבל תבכרב ותיא יבושב .עמדב לארשי-ץרא

 ...יומס ךויח ענ ויניעבו -- "ךתוא םיניבמ םניא םה,, : הדיעווה
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 וכרדב ןילרבל עיגה אוה .ןיקנבט היה -- תוערואמה ןמ אבש ינשה שיאה

 ךות .הנשה תיצחמ ךשמיהל היה ךירצ רשא ,"ץולחה,, ןוירנימס תארקל ןילופל

 הסינכה תוגרדמל לעמ .ןילרבב תונמאה ןואיזומל ותוא יתיוול ,ןיחיש-יכוליה ידכ

 ינומכ קותר דמענ אוה .ותבשחמו רבגה :ןדור לש ולספ דמע ,תומלואה חתפל

 יתוא ןימזה ,הצצהו הצצה ,ךוליהל ךוליה ןיב ,הכו ,הזה לספה ינפ לומ הנושארל

 -ץולחה,, תונחמב ףתתשהל םייתניבו ,"ץולחה,, ןוירנימסל ,ןילופל אובל ןיקנבט

 ילואו .ברסל יתלוכי אל ןיקנבט םע זא יעגמ ריוואב ."תובשומ,, תונוכמה ,"ריעצה

 רובעכ יתוא הליבוהש איה וז הנמזה ."ךל-ְךל, :יל שחלש והשמ םג היה

 .הבוסולקל םימי

+ 

 רפכב "ריעצה-ץולחה,, הנחמב התיה הינמרגמ יאובב ןילופב הנושארה יתנחת

 -ולקב הבצחמהו ינראסב תבכרה תנחתמ קוחר אל ,ןילהווב ,הנלז ,ןטק ינלופ

 לש הנחמל הינמרגב "דנוב רעדנאוו רעשידייד"גנוי,,ה ריוואו יווהמ רבעמה .הבוס

 םילדבהה לכ לע ,ץראב דבועה רעונה ליגב ןילהוו תורייעמ תורענו םירענ תורשע

 שדוחה תא .ןיע ףרהכ ,םסק הטמבכ יב םייקתנ ,תוברתו ןושל ,םייח ןונגיס לש

 בל-ייולג תורענו םירענ לש הרובח םע ןיקנבט םע יתיליב ,הזה םוקמב ,הזה

 ךותב ,םלועה ןיעמ ענצומה ריעז יא ;ולוכ םלועהמ םיקתונמ ,ךרד-ימימתו

 ..ןורבחב הטיחשה רחאל ,ןילופ תודהי לש םינוילימה ןיב -- השרוח

 -ץולחה, לש הנחמ דועל ,ידבל ,ןיקנבט ילב רבכ ,תכלל ילע היה ןאכמ

 ץופקל ילע יכ ,היה רורב הנחמל הנחממ ךוליהב .ןאמינה רהנ לע "ריעצה

 ,הציבורבמודו הבוסולק -- ןילופב םילודגה העובקה הרשכהה יצוביק ינשב ץיצהלו

 ,ץראהמ חילשכ םש עיפוא אל יכ ,יל היה ריהנ .זאמ םהילא יבל תא יתנוויכ רשא

 ,תיצולח הרשכהב תוסנתהל וחור יפלו ומות יפל שקבמה ,םתס רוחבכ םא יכ

 םלוא .הארנ וניאו האורכ םהיניב ךלהתמה הזכ רוחב םילבקמ דציכ תוארלו

 ךרוצ ,םירפס לש ,לקשמ-תדבכ ,הלודג הליבח יתא התיה ? תאז םישוע דציכ
 תליבח םע .םשל ןאכמ ריבעהלו יתא תחקל ילע היה רשא ,אבה הנחמב הדובע

 שקבא רשאכ ,םימת הכו טושפ הכ רוחבה ןיא יכ וניחבי דימ וזכ הלודג םירפס

 לע ךרוד ינאש ינפל םירפסה תא זונגל ןכיה התיה הייעבה .הרשכהב לבקתהל

 ; הרפסמב קוחר אל יתנחבה -- ינראסב תבכרה תנחתמ יאובב .הבוסולק תמדא

 .ידיב הלע רבדהו .םויה תרחמל דע הליבחה תא םש דיקפהל שקבאו רפתסאו ךלא

 ץוביקב תיאנסחמה רשא ,רועה ליעמ םע קר ,הליבח אלל ,יפגב הרפסמהמ "תאצי

 .הנחתהמ ךרד תרבכ ,ץוביקל ,הבוסולקל ינפ תעכו .ךרדל ירובע הרחב

 .ירוביד ןונגיס לע ,םש יתוגהנתה לע בושחל יתלחתה .םח ץייק םוי הז היה

 רפסל יתטלחה דימ .בוט ןורכז לעב תויהל ךירצ ןרקש :רמוא היה ילש אבס

 .םש ימש יונישו ץראב םעפדיא יתויח -- עונצ דחא טרפל ץוחמ ,ילע תמאה תא

 הנהו ,ימצע םע הגוה ינא דועב ,הנחתהמ םירטמ תואמ ופלח אל דוע

 םשובל יפל .םיהות ,ילע םיטבמ םיקרוז ,תחא הרוחבו םירוחב ינש יתארקל םיאב

 םג ךא ,דועצל יתכשמהו המזי יתיליג אל .םשמ :דימ יתגשה םהינפ עבמו
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 וליגש םה .םהילא ןווכתמו תבכרהמ דרי וישכע קרש דחאכ ,דימ יב וניחבה םה

 ורביד םה -- !יתא ואב דוע םאו וז תבכרב יתאב םא ,הלאשב וליחתהו המזי

 -- .(ןכ) -- "אי, -- ? (שדח) "רעייינ א,, .ץייח אלל החיש הליחתה הכו ,שידיא

 ןעמ ףראד, ,(אל) -- "ןייג, -- ?  ("רושיא, ךל שי) "רושיא ןא וד טסַאה,

 ןַא ךיוא ןעמ טמענ הבוסולק ןיא זַא ,טרעהעג בָאה ךיא ? רושיא ןַא ןבאה יקאט

 םילבקמ ,הבוסולקב ,ןאכש יתעמש ? "רושיא,, ץוחנ תמאב םאה) "רושיא א ןַא

 .ןכ) ."רושיא, א טימ רעסעב זיא ןגעווטסעדנופ ,ָאי -- .("רושיא,, אלל םג

 םירימחמ םאה) "רימחמ יוזא ןעמ זיא,, -- .("רושיא,, ךתיא שישכ בטומ תאז לכב
 ףרַאד זעמעוו זופ,, -- .ואלו ןה ,תושימגו תוססוהמ ויה םינפה-תושרא ? (ךכזלכ

 -- "זכרמ םעד זופ,, -- ? ("רושיא,, לבקל שי יממ) -- "רושיא ןֶא ןעמוקַאב ןעמ

 השעא המו) "רושיא ןייק טינ באה ביוא זא ,ןוט ךיא ןעק סִאוו,, -- ,(זכרמהמ)

 'זעז ןיוש ןלעוו רימ ,זדנוא טימ םוק לייוורעד,, -- + ("רושיא,, ידיב ןיא םא

 .(הארנו -- ונתיא אוב םייתניב)

 .תוכריפו תוריתס אלל הציבורבמודו הבוסולקב ילש תועדוותהה חסונ דלונ הכו

 .םשמ יתרקענו הכפהמה האב .היסורב ,רוחשה םיה ףוח לע הסידואב יתדלונ

 םימגאו תורהנ ,תורעי ,גלשדירה ,םיפי םיפונ יתיאר .הפוריאב יתדדנו יתעלקנ

 לע יתעמש קוחרמ .םילספ ,תונומת ,תויסנכ :תונמא תורצוא ןיב יתכלהתהו

 .הבוסולק תא האראו אובא :יבל לא יתרמא .ילא םג העיגה לוק תב .הבוסולק

 יתמשרתהש המל דוגינב ,"רושיא, לש הריזג שי םא ךא .הב הסנתאו הסנא

 ןעמ ףראד טרעהעג ךיא באה הבוסולק ןיא,, .תושעל ילע המ עדוי יניא ,קוחרמ

 ןיאש יתעמש) "ןויסנ א ןעכאמ ןעק רעקיצנייא רעדעי .רושיא ןייק ןעבאה טינ

 גשומ םע יכ ,איה תמאה .(ןויסנ תושעל לוכי שיא לכ ;רושיאב ךרוצ הבוסולקב

 יוולמשכ דוחייב ,דמעמ יתקזחה ךא ,יתעתפוה .הנושארל ןאכ יתלקתנ "רושיא,,ה

 תבכרה תנחתל העיגמש תבכר לכ תארקל יכ ,יל ררבוה .יהשלכ תוחישק וליג אל

 ,היהי אלש ימ ,יהשימה וא והשימה תא שוגפל ,ץוביקהמ םירבח ולא-יא םיאצוי

 ךרוצה שדחתה יתמיאמ ,תמאב עתפומכ בושו בוש יתקדב .הרשכהל אובל יושעה

 א .רעטושפ זיא סעלא הבוסולק ןיא זא ,טניימעג באה ךיא, -- !"רושיא,,ב

 ,ןעבעל ןייז טימ ,ןיילא ךיז טימ ךוזראפ א ןעכאמ ,הבוסולק ןייק ןייג ליוו ץולח

 רובס) "קיצראהנעפא ,ןעפא זיא הבוסולק .ןעכוזראפ רע לאז ,ןעמוק רע לאז

 אובל הצורה ,םתס ץולח ,ידוהי רוחב לכ ,רתוי טושפ לכה הבוסולקבש יתייה

 הבוסולק .(לוכל החותפ הבוסולק ;אובי -- ןאכ םישדחה םייחב ומצע תא זוחבלו

 הרייעב ןיפכיד לכל ,ץייח אלל ,חותפו יולג ,בחר תיבכ קוחרמ יל המסק

 עלעסיב א ךייא ייב ןעמ טדער,, : המימת הלאשמ יתרזנתה אל םייתניב .תידוהיה

 ,תינססה התיה הבוגתה -- ? (תירבע תצק םכלצא םירבדמ םאה) "שיאערבעה

 .השלח הדוקנ ; תינשייב

"1 

 םינוסח םיינש ,םירוחב העברא ונתארקל םיאב הנהו ,ןיחישמו ןיכלהמ ונא דוע

 םוי םויה .ןוריעצ דחאו ,רוויח ,םונצ ,הזרו המוק-ךומנ דחאו םייפתכ יבחרו

1-9 



 םע םירע םיטבמ םיפילחמ םה ."קאטראט,,בו הבצחמב תבש .םידבוע ןיא .ןושאר

 הבוגתהו .קוריל ,שדחל ינוריא יוניכ :יתספת "? םאפמאי א, :םילאושו יוולמ

 םה הב ,הבצחמהמ קוחר אל ,ךרדה עצמאב םידמענ .ןכ :םהלש םיטבמה ןפוצב

 חסיהב וליאכ ,בינגמו ,םהילע םתוא לאוש ינאו ,ילע יתוא םילאוש םה .םידבוע

 םיפילחמ םה ? (ץוביק והמ) "ץוביק א סניוזא זיא סאוו, :בגא-תלאש תעדה
 .םיטבמ

 לבחב רושקה גימצה ירזג ילענב ,טושפו קצומ ,המוקד-הבג דחאו המ-תייהש
 ,טינ טסייוו'מ ? ץוביק ַא סניוזא זיא סאוו,, : בישמ ,העורפ-היולבה הצלוחהו םיילגרל

 ןיוש זיא רע, ,אירבח ןמד דחא לע עיבצמ ,"םיא וד טסעז .ןעגאז טינ ןעק'מ
 טינ ריד רע טעוו ץוביק א זיא סאוו ,םיא גערפ ןוא ,הבוסולק ןיא רהאי יירד
 לאש ,םינש 3 ןאכ רבכ אצמנה ,אוהה הנה ,רמול רשפא-יא ,םיעדוי ןיא) "ןעגאז
 : הרובחב הזרהו ךומנה לע זמור והשימו .(רבד ךבישי אלו -- ץוביק והמ ותוא
 אוה םגו ןטייפ הנה ,האור התא :רמאל ןווכתה וליאכו -- "טעאפ א זיא רע,
 ןינע אזא ןיא טבעל'מ זא,, : לוקב תוהתלו םמתיהל ךישממ ינאו -- .ךל דיגי אל
 רעד ןיא טאלג יוזא םתס .אד טבעל'מ סאוו ראפ ,ןיז א ,םעט א ןייז ךאד זומ
 םעט תויהל חרכומ ןה -- ןאכ םייח םא) "טינ ךיז טביולג סאד -- ןיירא טלעוו
 אל ,ץוביק הז המ -- הרדגה ךא ,וז הדימעב ךשמנ חור התואב חישהו .(רבדל

 .גשומ-יתלב ,םילימב ספתנ יתלב ךא ,שבוכו ישעמו יח והשמ וליאכ .יתלביק

 ןעפאכ אד ןעמ ןעק,, : לואשל יתזעה .יתוא ףקת ןואמצו םח ץייק םוי היה
 אמצ יכ ,םימ-תמיגל ןאכ לבקל רשפאה) "קיטשרוד רעז ןיב ךיא ,רעסאוו קנורטא
 הלגתנש ,ךר רענ הארנ ,והערל רמא דחא .אלפומ והשמ עריא ןאכו .(דואמ ינא
 ונתדימע םוקממ קחרמה .(סוכ איבתו ץור) "זאלג א גניירב ןוא וצ ףיול,, :יניעל

 לכ יתיאר אל .הזמ הלעמל אל םא ,םירטמ תואמ היה לכואה רדחלו חבטמל

 סוכו רזח רפסמ תוקד רובעכו תוזירזב קלתסה אירבח-ןמד-אריעזה .קפואב ןיינב

 תתבושה ,הקירה ,הקומעה ,הלודגה הבצחמל ונזז ,ןיינמל בורק ,דחי ונלוכו ,ודיב

 .(ןייעמ -- ןאכ) "לאווק א אד זיא אד,  .םויה םוחכ ,היח שפנ אלל ,התבשב

 וז הבצחמב הבכשל הבכשמ ,קמוע ירחא קמועל המרמ העש עברכ ונדריו ונכלה

 .היתוריקמ ןיפיט ןיפיט ףטפטמ ןייעמל ונעגהש דע ,הב וקימעה הבוסולק יריבאש

 וז סוכ יתעמגו ,שולשו םיימעפ ,םעפ ,וז רחאל וזב ,דחא בצקב האלמתנ סוכה

 תוחפ אל ,םויה דע יתא רומש המעטו ישפנ תא הבישה סוכהו .שדחמ םעפ לכב

 תודחא תועש ,ןורחאה ןייעמה ,ןומרחה תגסיפל לגרב היילעב ,ןייעמה ימ םעטמ

 רובעכ תיתפרצ-תירוס הזיו אלל "םילועה תונחמ , םע עסמב -- הגסיפה ינפל

 -ימ םעטב רועינ הבוסולקב איהה הבצחמב ןייעמה ימ לש ךיחה-ןורכז .םינש

 .ץוביקח לש חבטמב התיהש הדיחיה סוכב יתיתש אל םא ,עדוי ימ ...ןומרחה

 יתייאר הקמעוה ןיע ףרה ותואב .לכואה רדחב תודועסה לכב תרחא סוכ יתיאר אל

 התוא השע םיהולא רשא ,בלה תייולג ,הטושפה ,תישממה הבוסולק ; הבוסולק תא

 ...רחבנה ינועה יווהו הבצחמה-דרפב רשי

 העיגה הב ךרדל -- הבצחמה-ידיגדיקוסירודינבא יתחתחב ונילע טאל"טאל

 ,דחא רוחב .לכואה-רדח לש ןטקה אובמה-תספרמל ונעגהש דע ,ונילא סוכה

 לואר ,הבוסולק לש םיגימצה-ילענבו שובלב ,קצומו םייפתכ בחר ,קזחו אירב
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 ,שדחמ בשייתהו ונאובב עתפ םק ,ץראב "הדובעה-דודג,, ימיב םג בצוח תויהל

 ךשמב בשי רשא ,ץימורומ היליא לש יסורה סופאב תראותמה ,הבישי התואכ

 תבשל עגרב וב יתרחב ינאו .ותרובגו וחוכ תא הנממ קניו המדאה לע םינש

 : הריתי הינומרצ ילב ,ויפ תא חתפש אוהו ,םודה תניחב ,ךומנ שגרד לע ולומ

 ,תידדהה ,תישיאה תועדוותהה תשרפ בוש הליחתהו ."אי -- ..? םאפמאי א,

 לכ .ילוקב האנוה תמינ אלל ,רבכ הלולסה ךרדב ,יל יתעבקש זונגיסבו תינבתב

 בוש יתרזנתה אל םייוסמ בלשבו .יתרפיס לוכה אל קר .תמא היה יתרפיסש המ

 תינאטנופס הבושתו "? ץוביק א זיא סָאוו,, : לוכיבכ המימת בגא-תלאש התואמ

 ,(טנגמכ והומכ -- ץוביקה) "טיצ סָאד ,טענגאמ א זיא סָאד,, :אובל הרחיא אל

 הילא ודי זמר-תפונתבו ,ולקשמ תושממב המדאל דומצ וליאכ ,ותבישי ןפואבו

 .תאז תא םיגדה

 ףילחהל המזי הליגש ,הרע תשראו תינוניב המוקדרב רוחב עיפוה םייתניבו

 רשאכ ,לכואה-רדחל ךומסה רדחב ןוראל ויתובקעב יתשגנו יתמק .יתא םילימ

 טושפ אל רוחב .יניצר ןחבמב דמוע ינא ןאכ יכ ,יתעדי דימ .וילא יבגב ןעשנ ינא

 ,לילעב היה הארנ ןכ-יפ-לע ףאו ,רקוחכ המעטהב אל תולאש לאש אוה .םימת אלו

 עלקנש רוחבה והמו והימ ,תעדל ןרקסו ,אוהש המל ,אוהש ןאל רתוח אוה יכ

 ול יתזמר ,תוריהזבו השימגו תנדועמ רתוי היצאיראווב ימצע לע יתרזח .ויניעל

 תבכרהמ ךרדב ןאכ קר יל שדחתהש ,זכרמה ןמ "רושיא,,ב ךרוצה לומ יתכובמ לע

 אוה םייוסמ עגרב ךא .וז הדוקנב םג הריתי הרמוח הליג אל אוה .הבוסולקל

 '...'הדובעה דודג,,מ אב וליאכ ךלש רועה ליעמ,, : בגא-תרעה תטילפב יתוא עיתפה

 ליעמש ,איה תמאה .חס אוה המ לע ספותו גישמ יניאכ ,ויניעב ןוהמת יניע יתצענ

 טרופראמ הלעש דחא דמח רוחב ידי לע ונלש העבגב 'א ןסחמל עיגה הז רוע

 ךא .תמא תנוכמב םג הז ןחבמב דומעל יתלוכיו "תוריח,, ץוביק םע הינמרגב

 רפיס וילע ,שיפ םייח והז .דמוע ינא ימ ינפב ,יתעדי דימ וז הרעה תמיענ יפל

 םייניעב יומס ךויח אלל רתויב ןידעה ןחבמב יתדמע הכ -- .יקסבלסרב השמ יל
 -- העש יפל) "ןסע םוק לייוורעד, :יתוא ןימזה אוה וירחאלו ,יתפש לעו

 .(דועסל אוב

 העשהו ןושאר םוי םויה .םיירהצה תדועס תא ודעס רבכ לכואה רדחב

 תורמשמ לגעמו בצקב היח ,ךכ רחא יל ררבתה רשאכ ,הבוסולק .שולשל הבורק

 ןטק .םיילענבו הטימב ,תופכבו תוגלזמב ,לכואה רדחב ,הדובעב ,הלילבו םויב

 שפנ 300-כ .םלוכל ,"תוראנ,, וא ,תוטימ טעמו םלוכ תא ליכהמ לכואה רדח

 .םייניע הארמל רפכ לש בחרמב םיריעז םיתבב םירוזפ םוקמב םהה םימיב ויה

 תומד המ -- .ןחלושה דיל קוחדו רצ ללח אצמ יחראמו ,לכואה רדחל ונסנכנ

 ? הזה ןחלושל ךורעא

 יפב עגרכ קר היהש ,גלזמה וא ףכה תא םיבגנמ םהב םחל ירוריפ ,םירוריפ

 ,ררופתמ ןבל םחל תסורפ -- !התיה המ הדועסהו .ןחלושה לעמ םקש רבחה

 אללו "םייניע,, אלל ,הזכ קרמ ,ינעטמ וניא ינורכז םא ,(קצב) "גייט, לש קרמו

 רומגו יונמ ךא ,יתוא דקפ בוש ןואמצה .תינעת לש קרמ .והשלכ םעט לש ןממס

 יריישמ ףכה תא יתבגנ .המעטדימעט לכ לע וזה הדועסה ןויסנב דומעל יתא היה

 סאד וד טסנעק, :יתוא לאש יחראמ .יתסורפמ ןוגה רוריפב יל םדקש לכואה

11 



 ןוא טעיִאק'מ ,טינ סָאוו ראפ, :התיה יתבוגתו ,(תאז לוכאל לכותה) "?ןעסע

 :ותוא לואשל יתזעה םג ךא .(םיעלובו םיסעול :אל המל) "רעטנורַא טגנולש'מ

 המ לע) "חריבע ןֶא ךַאד זיא'ס ,שיט ןפיוא טיורב ךעלעקערב ליפיוזַא סָאוו ראפ,

 לש טבמב ביגה אוה .(ךכ לע לבח אלהו ,ןחלושה לע םחלה ירוריפ םיבר הכ
 ..יהשלכ הכובנ תונחלס

 ירוריפ םיעורז תונחלוש םיבזוע ונא רשאכ ,ונמק הדועסה לש המויס םע

 לכו ,לכוא ירייש םע ,תוכלכולמ ,תוקומעו תורצ תורעק וא תוחלצ ,תופכ ,םחל

 לכואה רדח תא יתבזע .תפסונ החיש וא השיגפ עובקל ילבמ ,וכרדל ךלה דחא

 -תסורפ תא םיסעולו קרמה ףכ תא םיעלוב דוע םידדובו םינורחאשכ ,בזענו בוזע
 .םחלה

+ 

 לכ לצנלו הבוסולק ייח לש םיינוציחה םיאנתהמ םשרתהלו עונל יתטלחה

 יל הנמדזנ םרט הרוחב .ךרדב ןמדזמ לכ םע םילימ-ףוליח לכו ךויח לכ ,טבמ

 ךותב ,ילא עיגה העמיש רשא ,תיטסאטנאפה תופיפצה לכ ףרח .חחושלו תוארל

 .המישנל ריווא ,רפכ הארמו בחרמ היה תיבל תיב ןיב ירה -- םינטקה םיתבה

 ? המ םוש לע ."ישילשה לנויצאנרטניאה,, התוא וניכ רשא ,ץוביקב הניפ התיה
 רתוי ,וז יבג לע וז ,לוכיבכ ,תוטימל ושמיש רשא ,"תוראנ,, לש תומוקה 3 לע

 .תומואב םילדל הינאב רשאמ

 הבוסולקב טושמ יתרזח ,םיכויחו םילימ יפוליחו םיטבמ לש ,העש רובעכ

 ,םירדוסמ תונחלושה .יקנ היה לכואה רדח םסק הטמבכ .לכואה רדחל הב ךלהתהו

 יתעמש עתפו .וב תסנוכמ הבוסולק ישנא לש הפופצ הרובחו תחצחוצמ הפצרה

 ,יל רהבוה ךכ-רחא .םימודמד תריוואב תישפנו תיסיפ תדכולמ ,אתווצב הריש

 םיאתה הכ .ורבכ וכות -- ןונמיההו .ןונמיהה והז יכו ,הבוסולקל ןונמיה שי יכ

 -ירזג ,םיילענל -- הבוסולק לש םילמסה למסל ,רקיעבו ,ולוכ שובללו תוצלוחל

 רמשיהל ,ןונמיהה םע ,הז למס יואר .םדא ילגרל לבחב םירושק "םיראייט,

 ,לכואה רדחל הסינכב ,המדקחרמב יתעמש ותישאר -- ןונמיהה תא .םעה ןורכזב

 .הרושב יתיאר ,תויח יתקני ; הרובחה לש הכות ךותב יתעלבנ ךכ רחאו

 ,םוקמה תא שפחל יתאצי ינאו ,ןקורתה לכואה רדח ,רזפתהל הליחתה הרובחה

 וניכזש דע ףלח ןמז המכ יתעדי .תוברת רדח :ץראב דוע יתעמש ועמיש תאש

 .הדובע םוי רחאל רבחה לש ובגל ןעשמ-אסכ םע תוברת רדחל ונלש "העבג,,ה לע

 .יתעגה -- תובקע ישושיג רחאל .הז ןיעמ והשמ םייק ,םירמוא ,ןאכ םג הנהו

 לע תונותע םע ןחלוש .עונצ לדוגב רדח .םינפלו ינפל ,טטרבו הוונעב יתסנכנ

 ולא-יא .רדחב ןורא םג היה םא ,רכוז יניא .ולומ לספסו ריקה דיל לספס .ןחלושה

 ,ירבד,ה תא ןחלושה לע יניע העבט יתסינכל דימ .דמוע דחאו ,םידדוב םירבח

 ,הסידואמ רוחב .תירבע עדוי יניא .ימצע תא שובכל ,רזנתהלו רהזיהל ילע ךא

 םייתש וא תחא תרתוכ קר .הבוסולקב אקווד תוסנתהל שקבמו ,םלועב דדונ

 סופיט ,דמעש שיאה .ןילופב שידיא תונותעב ופדפיד םירבח ...קחרממ הצצהב

 ךותמ ,הפי ןיע לש טבמ הז היה אל .הטמל הלעמלמ טבמ ילע קרז ,דחו קצומ
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 ,םיטבמה לכ רחאל דיחי םעוז טבמ הז היה .הווכנו יגממ עתרנ וליאכ .דסח-תונרקס

 אקווד ףדפדלו תבשל יתכשמה .הכ דע ןאכ םהב יתקנופ הכש ,ןיעב תודידיו קוחש
 : השוחתב יורש םייתניב .לק זמרב ולו ,ימצע תא ריגסהל ילבמ ,שידיא תונותעב

 :יתעדי דימ .רחא גוסמ ,םלוכ לשמ רחא טבמ .דושח ,ויניעב ןח אצומ יניא

 ,תיאנקה ,תזחשומה ,הדחה ותוישיא םתוח עיבטמה העורה ,גיהנמה ,ריכזמה והז
 טבמה ןמיסב .ןאכ יתוא תוארל הצור וניא הזה שיאה .הזה םוקמב םייחה בצק לע

 ."רבד,ב תעגל ילבמ ,הבוסולק לש תוברתה רדחב העשה תיצחמכ יורש יתייה הזה

 תארקל אלמתנ םרטש ,לכואה רדחל יתאבש תמועלכ ידבל יתרזח הליפאב

 תובשוי וניבל יניב רשאכ ,ןולחה דיל הניפב תבשל יל יתרחב .ברעה תחורא

 יתעדי ץוביקב ינויסנ ךותמ .הרע החיש הלגלגתה ןתוכזבו ןתמזייב .תורוחב יתש

 יטרפ ,םידגבה ןסחמב םירודיס לע ,חבטמב הדובע לע הברה תולאש לואשל

 וגע תורוחבה ."קַאטרַאט,,ב תודבוע ןהש ,ררבתה .תורוחבה תדובע לעו ,םיטרפ

 ,חישב םייוסמ בלשב .תחלוק החיש .תיעצמא-יתלב הריוואב ,בל יוליגב יתלאשל

 -- "? ונתיא ? ןאכ ראשנ התא,, : םייניעב ,תיגניח ,הפי תורע ךותמו יתוא ולאש ןה

 ךכ לע ."ןיא -- "רושיא,ו ""רושיא,, ץוחנ ? תושעל לוכי ינא המ,, :ילשב ינאו

 ןעמענ רימ ןלעוו וד יוו םענייא ַאזא,, : תינפטלו הדומח התיה ןתבוגתו ,וביגה ןה
 -יתלבה בלה .בל בוטמ .ונקחצ .(רושיא ילב לבקנג ךומכ דחא) "רושיא ַא ןַא

 ,גייוסמ

 הבוסולק יגשומב יתבש טעמכ שובלבו םייקנ תונחלוש לעמ ברעה תחוראב
 ןורגב העילבו הסיעל לש ןויסנב יתדמע אל ,סחיב יח רתוי "טירפת,,ו ןיע תיארמל
 ,תועונצבש העונצ החורא ןובאיתב יתלכא .ןייעמהדימ תוסוכ רחאל םג ,רצו שבי
 שוביכ ימיב ץוביקב םג החורא רדגב ןכ-יפ-לע"ףאו ינורכזמ םלענ הבכרה רשא
 םע החישהו .רנרב-תעבגבו השולשה-תעבגב ,בער םג עדי רשא ,ץראב הדובע
 ,םייתניב ...המשגה תא ןנערמה והשמ הב היה ןילופב תורייע יתשמ תורוחבה יתש
 ,ובגונ תונחלושה ,ודרוה לכואה ילכ .ברעה תדועס המייתסנ ,ךכב ןיחבהל ילבמ
 .והשמ תארקל ,לכואה רדחב שדחמ דואמ הפופצו תטלוב תוסנכתה הליחתהו
 אהי המ) "ןייז אד טעוו סָאוו, :יתודידי תא יתלאש .תיללכ הפיסאב יתדשח

 -- ? (ראשיהל רשפאה) "ןביילב אד ןעמ ןעק, -- ."תיללכ הפיסא,, -- ? (ןאכ

 זיא רשפא, :תרחא היצאיראווב יתלאש לע יתרזח .ןתבוגת התיה ,(ןכ) "'ָאי,
 י?לוביק םעד ןופ הפיסא א ןיא ןייז לַאז רעדמערפ א זַא ,םענעגנייא טינ סָאד
 וליאכ .ןהלשב ןהו -- + (רז שיא ץוביק תפיסאב אצמייש םיענ הז ןיא ילואו)
 ינפב שייבתהל המ הל ןיאו ,ריתסהל המ הל ןיאו בל"תייולג הבוסולק :יל ורמא
 .הרשכה ץוביקב תוטושפ תורוחב יפמ וז הבוגתב ףטלמ והשמ היה ,ולוכ םלועה

 תניחב .הדימעבו הבישיב ותופיפצ אישל הלע לכואה-רדחו תוקד ופלח אל
 דיל רבכ דמע ריכזמה .םיחוור תווחתשהל ןתיג םא בר קפס ךא ,םיפופצ םידמוע
 אלל הייפיצ .תזכורמ הקיתש .הליחתמ הניא הפיסאהו ,הפיסאה תלהנהל ןחלוש
 םא ,יתשח הארנכו ,הדיבכה הממדה .הקיתשה לכ ילשב יכ ,יתדשח .שחר-שחל
 תורוחבל שאר בשויה ןחלושמ ,יעמשמ"דח ,רורב טבמ קרזנ יכ ,יתיאר אל
 ןה םעפהו -- "+ הליחתמ הניא הפיסאה ילשב ילוא,, :בוש ןהילא יתינפ .ידילש
 הזכ ףופצ שוג ךרד ימצעל רבעמ עיקבהל היה השק ."ןכ,, :ןהיניעב ודוה
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 ךתאצב ישונא שוג לש םייניע תואמ ךילע שוחל םיענ אל םג .הצוחה תאצלו

 יתש קר יכ ,ילזמ לזמתה הז עגרב .תאזכ תעל ןאכ יוצר אלכ ,הדונמו שרוגמכ

 - תומצמטצמ ןהשכ ,ןהינפ לע יתפלח ,חותפה ןולחה ןיבל יניב וצצח יתודידי

 לע רתוומ יניא יכ ,יל היה ריהנ הציפק ידכ ךות ךא .ןולחה ךרד הצוחה יתצפקו

 -שייתה ,ןולחה דיל יתציפקב רשי ,ץע לוב יתאצמ .הבוסולקב תיללכ הפיסאל בשק

 לוכי המ .חותפה ןולחל תחתמ לכואה רדח ריקל יבגב יתנעשנו היבו הינמ יתב

 ..? ןולחהמ םג ינושרגי םאה :תויהל

 -ולקה ומעטו ודוחיי לכב וז תיללכ הפיסאב רע חוכיו ןולחל רבעמ יתעמש הכ

 : דיחיו דחא ףיעס ,המדנ ? הפיסאה לש המוי רדס לע השעמל דמע המ .יאבוס

 ,עגייו ףייע יתייה .הרקבל הקירפא םורדמ ועיגה הרשב יראשש ,הרבחל "שפוח,,

 ,םיטבמה ,יביסנטניאה םיעגמה בצקמ רקיעב ,רחשה תולע זאמ ךרדהמ טוחס

 םעפל םעפמ .םיריעסמ ,םימיעפמ ,םיפירח ויה םימשרה .הנה יאוב זאמ םיגיגהה

 -- ץראב ץוביקב תויללכ תופיסאב םג ילצא שדח אל והשמ ,המונת ילע הלפנ

 םידמוח רנרב-תעבגבו השולשה-תעבגב םירבחה רשאכ ,הבשומב הדובע םוי רחאל

 ,יתלתפג םעפה ...ינפ לע םירק םימ סוכב המידרמ יתוא םיריעמו ןוצל םיתעל

 םויה ךשמ ילע רבעש המ לכ רחאל .יפעפע לע המונתה ילבח םע דואמ יתקבאנ

 ,וז תיללכ הפיסא לש תימינפה הריוואל קד בשקב רע תויהל דחוימ ןיינע יב היה

 ,םירועינ-ירועינ ךות ימולח בצמב הב חכונ יתייה םוכיסבו ,הז אשונ לעו ,ןאכו

 תלאוש ,הרוחב ילא השגינ םעפל םעפמ .בושח והשמ דיספהל טקש-יא ךותמ

 התגאד לע הל יתידוה .הטימה תא יל הארת איה .ןושיל תכלל ןכומ יניא םא

 תצק דוע תורכה ץעה לע הז בצמב ראשיהל הנממ יתשקיבו ,הבל תמושתו

 ןוגב םיענ והשמ היה .היתובקעב תכללו םוקל ילע הרזג אל איהו .תצק דועו

 ,היה םיענ רתוי דועו ...בכשת אוב ,ףייע התא ןה :המונתה ךות תורוחבה תולוק

 ,ילש רועה ליעמב ףוטעו םנוכמ ,ישפנל יתוא וריאשהו ילא ורזכאתה אל ןהש

 -- - - ינריגסה טעמכ רשא
 רשא ,הרשכה ץוביקב וזה הפיסאה לש הריוואה תיצמתמ יבו יל ראשנ המ

 לע הרזח תחא המינ -- !תוצח רחאל דע ,םינ-אלו-םינ ילותפנב ילא הנגתסה

 תיבה ,ונלש תיבה והז -- הבוסולק :םירבח ירבדב תונוש תויצאיראווב המצע

 ךלש םיבורקה םא .וננה הלאכו םייח ונא הכ ,םשל אובנש דע ןאכ יצוביקה

 -- אובל םיצור םניא םאו ,ןאכל ואובי -- ךתוא תוארל םיצור הכ הקירפא-םורדמ

 .ָאד .םייה רעזדנוא זיא סָאד ,רעמ ןעבעל יוזא ,רימ ןענעז יוזא,) ךירצ אל

 ןונגיסב רובידב .("טינ ןעמ ףראד -- טינ ,רעהַא ןעמוק ייז ןלָאז -- ייז טלעפעג

 םישייבתמ םניאש םירוחבו תורוחב .ןואג יוור ,ךרע תרכה ,יטוירטפ והשמ היה הז

 ןוחה םע ,תכל םיעינצמ םניאש םיריעצ םע יטושפ ,םהלש ינויערה יווהב

 .םפוגב ,םרשבב

 רויסל שפוחה תא תשקבמה הרוחבה לש הלוק תא םג יתעמש ,העוט יניא םא

 התטלחהל דע עיגהל יתחלצה אל .עונצ ןוניח תונע לוק -- התחפשמ יבורק םע

 תחא הרוחב יתוא המיקה ףוס ףוס .הב ןיינעה-חתמ תורמל ,הפיסאה לש

 .הליפאב ,דחא רדחב תחא הטימל םש-יא היתובקעב תכלל

+ 
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 היה ,ןילהווב "ריעצה-ץולחה,, הגחמל דוע ילא ועיגהש ,הבוסולק ידה ןיב

 תגסיפל דע ,תיטסאטנאפה תופיפצה לש היטעב םוקמב הצופנה רוע תלחמל דה

 הינוריאו רומוה עפוש םש ,הלחמה םש -- "םירצמ,, ;"ישילשה לאנויצאנרטניאה,,

 אל יתא היה רומגו יונמ .תיאבוסולקה רומוהה דיכ ,רועה תלחמל ןתינש ,תימצע

 .יניעב ןח האצמ תימצעה הינוריאה .םות דע "םירצמ,, ןויסנב םג דומעלו עתריהל

 .יתצלח םיילענה תא קר .יליעמב לברכתמו םצמטצמ ינאשכ ,הטימב ידגבב יתצבר

 :רמואו יב עגונ והשימ הליל ןושיאב הנהו .הקומע םיהולא תמדרת ילע הלפנ

 ידכב ,ריקל יגנפשכ דצ לע בכשלו םצמצל ילע יכ ,יתגשה דימ ."טנַאק א ךאמ,,

 .ודיצ לע ןכ םג בכשל הטימב יפתושל םוקמ היהיש

 הרשכה םוקמב םיימוידםוי רובעכ קר יתעגה "טנַאק א ךאמ,, אחסוגה רוקמל
 -רַאט,ל יתאבוה םש .הציבורבמוד -- הבוסולק לש התב תניחבב ,תרחא העובק

 לכל חולה תדמעה .תונוכמב ץעה תוחול דוביעו רוסינל הדובעה םוקמ, "קאט

 השע -- "טגאק א ךֶאמ,  ."טנָאק,, :ויוניכ -- ובש רצה יבועה בחור לע וכרא

 .רוסינה תנוכמב ץע חולכ -- ךדיצ לע םצמוצמ ךמצע

 םרט רשא "קַאטרַאט,ב םג םא יכ ,הבצחמב קר אל הקלחב הדבע הבוסולק
 רומש לודג ללכ ."םירצממ,מ עתר אלל "טנָאק, תושעל ןקותמ יתייהו ,יתיאר

 ..'ה םיאתפ רמוש :יכותב

 ,ריוואל יתאציו ,ןיכוליהל תורמוסמה ילענ תא יתלענ ,יתמק רחשה ריאה םע

 יתפאש .''טנַאק,ל יפתושו בורקה ינכש לש ופוצרפב ןיחבהלו ןנובתהל ילבמ

 ,רורב היה ,תיללכה הפיסאהמ ןולחה ךרד "הציפקה,, רחאל .ריווא יתואיר אולמ

 .רשפאה לככ םדקומ ןאכמ קלתסהל ילע יכ

 יתסנכנ ,י'רימ ןעבעל יוזַא ,רימ ןענעז יוזַא,, םילמה ינזאב תודהדהמ דועבו

 ויה דוע (הפקל ףילחת) הירוקיצ ילפסו םחל תוסורפ ירייש רשא ,לכואה רדחל

 םלוכ יכ ,חינהל דוסי היה .הדובעל םישנאה תאצ רחאל ,תונחלושה לע םירכינ

 בשי דיחיו דחא קר ...תועורקה תוצלוחבו םיגימצה ילענב ,הבצחמל ואצי רבכ

 ןטייפה היה הז -- ? רוחבה אוה ימ .םחל תסורפו לפס דיל תונחלושה דחא דיל

 םחל תנמב יתיכז ינא םג .ומצעב יורשו סנוכמ ,הבצחמה דיל יאובב יתשגפש

 ,תיללכה הפיסאב רעה חוכיווה רחאל טלחוה המ ,תעדל יתייה ןרקס .הירוקיצ לפסו

 ,היילעה תעש אוב דע תיממע העובק הרשכהב יצוביקה תיבה יאנק ? םכוס המ

 -- םינויבא ,םינפחי לש תכב דקויה טנמרפמטהו סותאפה ילעב וללה "םינלזג ,,ה

 םבור וא םבור וטילחה ,םירצמ"תפיגמ ךות ''טנאק,, תנש םינשיה ,םיאוצ םידגבב

 םורדמ היבורק םע רויסו יוליבל םימי שדוחל שפוחה תא הרוחבל תתל ,םלוככ

 אולו לבטש שיאכ ,דואמ יב עגנ רבדה וליאכ ,וז הטלחהל יתחמש -- .הקירפא

 .הבוסולקב תחא הצצה תליבט

 גצוהו ופוגב ושפנ תא עינצמש ימ םע חיש לגלגל בוטה ירצי ילע ץפק

 : הבוסולקמ הנושאר הדירפ ףס לע ,ונקנק לע תצק תוהתלו ,"טעַאפ,,כ ינפב

 יתכלהתה ,הפוריאל תיסורה הכפהמב הטיסרבינואמ עלקנש רוחב ,ינא הנה,, --

 תורצואב יתצצה ,םימסוק תלכת-ימגאל יתדרי ,גלש ירהב יתילע ,תונוש תוצראב

 אצומו הזכ ךוליהב רחוב תייה התא םג םאה ;םינוש םינואיזומב תונמא

 "רב ןיינע
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 הארנ היהש יפכ ,םיהולא םע וונעו עונצ רוחב לש תיגאטנופסה ותבוגת

 :אובל הרחיא אל ,יניעב עגר ותואב
 ינא המ ,יל שי המ) "טיג עשז סָאוו רַאפ ,ךיא ףרַאד סָאוו ,ךיא בָאה סאו,

 ?(אל המלו ,ךירצ

 .השדח שפנ תבצחנ הבוסולקב הבצחמב .ןינקמו הריירקמ ןירוח-ןב יתיאר

 תבוגתו תיללכה הפיסאב ,המצוע עפוש ,רעה סומלופה ,הבוסולק לש ןונמיהה

 -אכ עטעטסַארכעצ,,ה :הפי התיה הגיזמהו .תחא הגיזמ וגזמתה -- ילומ ןטייפה

 ררושמה יכ ,יל עדונ ןמז רובעכ ...לארשי-ץראמ זונגה רואב תנרקומה "ערטסַאיל

 שידיאב םיריש םש בתכו ,השולשה-תעבגל הבוסולקמ הלע רשא ,וועל םהרבא אוה

 .ומוי בורע דע

 .הבצחמב ,הדובעב םירבחה תא תוארל יתכלהו ,רעו םח טבמב ונממ יתדרפג

 םוקמה ירבחמ םיבר םע יתשגפנ .ןייעמל לומתא קר יתלבוה וב ליבשב יתכלה

 "זדנוא ייב וד טסביילב, :יתוא ולאש םיבר .םילימ יפוליחו םיטבמ יפוליחב

 יומס ךויחו זמרב ךא ,"רושיא,,ה ןומזפ לע רזוח ינאו -- ? (וגלצא ראשנ התא)

 לש ומש יכ ,יל עדונ ןמז רובעכ ."םכילא רוזחא ,הארתנ דועו ןכתיי,, :ףיסומ

 קימעהו קיחרה אוה יכו ,יול לאינד אוה הבוסולק לע ומתוח עיבטמה ,ריכזמה

 ,יסורה לובגהמ קוחר אל םוקמל לקשמ-תדבכ תוירחאב אשונה שיאכ ,יב דושחל

 הרשכהל אבש ימכ ומצע תא תווסהלו תוזחתהל רחובו ,םשמ לגרמ ינא יכ

 ...תיצולח
 ,הבצחמה תדובעב העונתה בצקו םישנאה תא ללוכ רוקיס ךותמ יתדרפנ הכ

 שממ הפוקתמ ץיקהב םולחב דרפנ וליאכ ,ירוחאמ דוע ןורחא טבמ קרוז ינאשכ

 ,אכ אל רשאל ףסוכה תושממ תעפוש תיצולח הייווה לש תרחא הטינגלפ לע

 ולפיטו ושגפש ומכ וזכ הריוואב יורש היה ץראב ץוביקה וליא :רוהרה יב ףלחו

 היה ,הרשכהל לבקתהל שקבמה רוחבכ םא יכ ,ץראה ןמ חילשכ אלו ,ןאכ יב

 .םלועה תא שבוכ

 תוחילש תונש 300 ךשמ רשא ,המודקה תירצונה הדעה תא יניעל יתיאר עתפ

 דוסב -- !המבו .הנוהכ ןוטלש לש היכראריהו ףייס םרט ,םלועה תא השבכ

 תורוחבהו םירוחבה : יתעדי ...םדאל םדאה בל ןכ -- םינפל םינפה םימכ :היגאמה

 םתוא יתיאר דציכ ,םתעד לע תולעהלו םשפנב רעשל ולכי אל הבוסולק לש

 הזילע הרושבכ ;הדירפ ףס לע התע ,הזה רחשה דע םיירהצה ירחא לומתאמ

 יווהב ,בל יוליגב ,בל םותב הלוע הניח רשא הבוסולק תא יתיאר .םיקמעממ
 ןב ,תולג ירעש ט"מב יורשה םעה ןמ הלעמו המכשמ -- הבוסולק ;ירזכא

 .ןילופב ,םיגוילימה

 -- םא יכ ,םינפ רתסהב אל האבה םעפב ךא ,הבוסולקל בוש אובא יכ יתעדי

 הבוסולק תא האראו בושא דוע ,ןדורו ךאלמה לאכימ לש תויצקודורפר ףסוא םע

 .אלמ הזחמ קוחש עפש ךותמ

1 

 היתסמעה .הרומש התיה םירפסה תליבח .תבכרה תנחת דילש הרפסמל יתעגה

 ולדוגב ינשה הרשכהה ץוביק ,הציבורבמודל יתוא העיסה רשא תבכרל יתילעו ילע
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 ,יל היה רורב בושו .ןילופב דחואמה ץוביקה לש תגרוקה המוקה תזועת לגעמב

 םלוא .הבוסולקב וב יתיכז הכש רחאל םינפ רתסהב יעגמ תא הסנא ןאכ םג יכ

 התיה אל תבכרה תנחת תביבסב .טושפ ךכ לכ אל ותישארב היה הארנג ןיינעה ןאכ

 .הנה דע יבג לע תשבדכ יתוא התווילש םירפסה תליבח תדקפהל הזיחא לכ

 לתפתהל םשו ,ץוביקל ןוגה קחרמ התוא בוחסל םא יכ ,הרירב לכ יל הראשנ אל

 לע "ריעצה-ץולחה, לש הנחמל ,דבלב הלבוהל חילשכ ידיב ןודקפ תרבסהב

 הררוע אל הליבחה -- ךרדב יתא םישגפנה םע ,לוכיבכ ,ימות יפל חישב .ןאמיגה

 הגהגהה .יתרעישש יפכמ טושפ רתוי היה לוכה ,יתששח רשאכ ,לודג הכ דשח

 תונדשחב אלו שיפ םייח לש היומסה הניחבב אל ,תמכחותמ הכ התיה אל םוקמב

 יניעב םוקמה תא ןכסל לולעה ,יסור לגרמב תונדשח ,יול לאינד לש תמעוזה

 -ולקב רשאמ ןאכל יאוב םעטו חסונמ יתיניש אל -- .תינלופה תיאשחה הרטשמה

 םירוחבה םע עגמב תיממע תוחיתפו שדח ץולח לש הטילק תריוואו ,הבוס

 רחאלו .ליגרו יקב רבכ יתייה ,םש רשאמ תוחפ אל ןאכ יב המייקתנ תורוחבהו

 בצקמ יתחנ ,יתקרפתה .יעבטו עוגר היה לוכה ןאכ -- הנושארה תוסנתהה חתמ

 אלל .םיעונצ רתוי ויה הז הרשכה ץוביק לש דמימהו המצועה םג .ןושארה חתמה

 -דצו תויערא יאוולו-תורישי-תודובע ילואו "קַאטרַאט,, קר .םיבצוח אללו ,הבצחמ

 -- םירעש תחיתפל דע חור-ךרואל תנקותמ תיממע תיצולח הרשכהד אנדס ךא ,תויד

 טעמכ ,ךשוממ וא ףוטח ,רצק חישל יתעגהו תוהש רתוי יל התיה ןאכ ,אוה דח

 -ימי םג ויה ולא .יאבוסולקה סומתירל רבעמו םוקמב תורבחהו םירבחה לכ םע

 תא תורבחו םירבח יווילבו ידבל יתדקפ .ןושארה םויה אלו ,םיליגר הדובעו לוח

 .הלילבו םויב הדובע-תורמשמב "קַאטרַאט ,ה

 ,ךילא יל הלאש ,  :תחא הרבח יתלאש בוש םויה רואל םשל ןיכילהה דחאב

 ןעמַאזוצ טגרַאז'מ ,ןעמַאזוצ טעברַא'מ,, :התנע איהו "+ ץוביק הז המ ,יל ידיגה

 םילוחהו תוגאדל םינותנ דחי ,םידבוע דחי) "עטעיד ןעמוקַאב עקנַארק ןוא

 :תמא םעד רימ גַאז, :לואשל יתקמעהו יתקחצ -- .(יטטאיד לכוא םילבקמ

 תמאב םאה :אנ ידיגה) "?יוזא םתס ךיז טדער'ס רעדַא ןעמַאזוצ יקאט טגרַאז'מ
 הרבג ךא ,היניעב הססיה איה (? אמלעב םירבד םה הלא וא ,תפתושמ הגאד שי

 .(ז(כ -- תאז לכבו) "יוזַא ךַאד , :המצע לע

 ויוצימ דע וב יתיסנתנ רשא ,"טנאק,,ה לש ותועמשמ אולמ תא יתגשיה ןאכ

 תוצח רחאל דע ןיחישו ןיכוליה רחאל .שדח אישב -- הטימב הליל ותואב כ''חא

 ,ליגרכ ,ידגבב הב יתצברו ,תוטימ הברה וב ויהש ,רדחב תחא הטימל יתלבוה

 .היתוביבס לע ההכ רוא הציפהש ,תיששע הקלד רדחב .םיילענ ץוליח רחאל

 אל ,ןבומכ ,ינא .ינשה יתייה .הקומע המדרתב ,ינפל דחא רבכ בכש הטימב
 הדוח הצק לע ויתישע ינַא ךא ,"טנַאק א ךַאמ, :הרשכהב רבחל רמאל יתזעה

 םירוחב חיש יתעמש ,הז שולק רואל ,תישילשה תרומשאב .לזרבה תטימ לש

 שדחל יוניכ) "רענמית,,ה לע והשלכ זובבו ףודיגב אטבתה דחא רוחב .הרוחב םע

 .ןאכ ץבורה (הפ

 סָאוו ,םיא וצ וד טסַאה סָאוו, :ילע הנגה הרוחבהו .היורכ ינזאש דשח אל

 השע ער המ ,ודגנכ ךל שי המ) "ןוטעג ריד רע טָאה סַאוו ,םיא ןופ וד טסליוו

 יתוא זיזמ והשימ המ-ןמז רובעכ .יתמדרנו .ישנו טושפ ,םחו םיענ לוקהו + (ךל
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 ,שלושמ "טנַָאק,,ל ,אופיא ,יתיכז .ינפל ץבורל יתקחדנ ."טנַאק ַא ךַאמ,, :רמואו

 ..תחא הטימב השולש

 טנמרפמטב יכ םא ,הבוסולקמ ימשר יצירח תא הקימעה-הרשיא הציבורבמוד

 .המיענ הוונע לש ןווגב ,עונצ רתוי יטוירטפ

 ,ןיכוליהו ןיחיש ,םיטבמב ,וז הייווהב םימי 3 תמלשומ תורעב יורש יתייה הכ

 אל יעגמ סומתירב .הארנ וניאו האור ,הלילב הטימבו לכואה רדחב ןחלושה דיל

 .ימעט יפל אלשו ימעט יפל םירבד ,םיעקשימו םימגפ תולגל ללכ לגוסמ יתייה

 -תולגב םינודינ ,םינוילימה םע לש ותויח ןייעמב תחכשמ הליבט ןורכש תניחב

 תלאשל הבושתב םיזירכמ םוקמ לכב וירוחב רשא ,ןילופב הלודגה תויולגה

 ינא) "רעינישזניא ןַא ןיב ךיא,, -- ? (קסוע התא המב) "+ וד טסוט סָאוו,, : םקוסיע

 תא םידדומ) "ןסַאג יד טסעמ'מ, -- ? (שוריפ המ) טסייה סָאוו -- .(סדנהמ

 ..(הלטבב םייורש :רמולכ ,תובוחרה

 ותוא יב ףלח ,בגה לע םירפסה תליבח םע הציבורבמודמ יתאצב ,בושו

 ילבמ ,שדח םדא לבקל הכ םע-יאנב-ןמאכ עדוי היה ץראב ץוביקה וליא :רוהרה

 .וינפב דמוע היה אל םלועה ,ותוא ריכיו עדיש

+ 

 ףוח לע ,"ריעצה-ץולחה, לש תורענו םירענ תורשע לא שדחמ יתעגה הכו

 ץראה ןמ רחא חילש ןיאבו ,ןיקנבט ילב ,ידבל םעפהו ,ריעה הדיל לומ ,ןאמייגה

 ,הזה רעונה תא ךנחל ךירצ המלו ימל רתוי רורב רבכ יל היה םעפה .ידמע

 הבוסולק תא רבכ יתעמשו רבכ יתיאר .ץראל ךרדב םייניבו-רבעמ-תנחת ןימ הזיאל

 ."יתלכשה ידמלמ לכמ,, ;חילשל -- הרשכה ,והצק ספא אּולו ,הציבורבמודו

 ןאמיינה לע בושו אוצי הרבודב טיישהו חורה בשמ -- וז תוסנתה רחאל

 ,יל המדנ ,ףלח שדוח ךשמ הנחמה .תינפטל ,תינסייפ ,העיגרמ העפשה ועיפשה

 .וז הנימב הדיחי הרשכה יצוביקב םימיה תשולשמ ,ענצומ ,ךר םרזב ,רהמ רתוי

 .םימי אל ,הרושב-תפוקת ,הפוקת ויה וללה םימיה תשולש

 םשל עיגה ברעב וב הבוסולקמ יתאצ םויב יכ ,דה ילא עיגה ןאמיינה לע דוע

 רשאכ .רשא-ןב ,ץראהמ חילש םהילא אובי יכ ,השראווב "ץולחה,, זכרממ קרבמ

 םעזב קפד יול לאינדו ,הצק דעו הבוסולק הצקמ תוקעז ועמשנ הז קרבמ עדונ

 רכזיהל וסינ םירבחה לכש ןכתייו .ומצע לע סעכ ךותמ ןכתיי .ןחלושה לע

 םה םירשבמו םיפי המכ ,רעשל ולכי אל םה .ילא םהיתובושתו םהילא יתולאשב

 .יניעב ויה

 -ומלאו תוימס ךותמ הז ירוקיב לע תורשכהב םידה-ידה ולגלגלתה םייתניב

 הבוסולקב רקיבש רשא-ןבכ םש עיפוה דחאש ,הרשכה תומוקמ ויהו ,תוינ

 שקיב רשא ,תיאשחה הרטשמהמ שלב שיאה ןיאה ,דשח ררועתהו .םש םוליעב

 הריוואה זא התיה תאזכ .הרשכהב ןיעידומ-תרידח םשל ,הז רופיס לצנל הסינו

 .תינלופה תשלובה ינפב ,תונששח -- הרשכה יצוביקב םג :ןילופב

 םע הציבורבמודו הבוסולקל רוזחל בלבש רדנה תא יתמייק יתמ ,יל רוכז אל
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 םירבח הברה םע .בוש םש יתייהו םוי אב .יתרזח ךא ,ןדורו ךאלמה לאכימ
 ,וז הריוואב ,וזכ השיגפ םא ,יל רוכז אל .אלמ בלמ קוחש ךותמ יתשגפנ תורבחו

 עריא םייתניב .ובילב ראשנ וניניב יומס ץייחו ןכתיי .יול לאינד םע םג המייקתנ

 תחא תיטגדוטס יתרכה השראוובו קסניפב .םיישיאה וייחב ערואמ לש ותישאר

 רשק םקרתמ יכ ,יל זמרג הנהו ."ץולחה,, יליעפל הבורק התיהש ,הקזור המשו

 רוקיבב םש היתאצמ הבוסולקל יתעגה רשאכ .הבוסולקמ יול לאיגדל וז הקזור ןיב

 לש ויפואב ,תעצקוהמה ,תיאנקה ,תיריזנה ותומדב יול לאינד יכ ,הדבועה .ולצא

 תיטנדוטס שובכל ףא וא ךושמל היה לוכי ,תיצולח-תיגכפהמ ,תינפגס תכ גיהנמ

 תא תחא-תבב התלעה -- הבוסולקב ,ןאכל וירחא תכלל הייושעה ,וזכ הדמחנ

 סדרפל סנכיהל רשכומש ימ .יניעב רחא רואב םג השפנ תוחוכו וזה תוישיאה דוס

 ,הרישעו תבכרומ רתוי ותוישיא ,בושחל יתלחתה ,היאנתו הבוסולק ריוואב הבהא

 : תיסאלקה הלאשה יגפל התלע דימ .תינפגס-תיריזנ הכ אלו ,תידדצ-דח ךכ לכ אל

 ..."? ריזגה ,ךיתרכיהה,

 יומס טקניטסניאב .ץוביקב ערואמ היה הבוסולקל יול לא השא לש האוב

 ובקע םהו ,לאינדכ שיא לש ומלועב יתרגיש יוליג הז ןיא יכ םיאבוסולקה וגישה

 לא האבש הדומחו הריעצ השא ,קסניפמ תיטנדוטסהו לאינד ירחא תנחוב ןיעב

 רוקיב יכ ,ןכתיי .ומצעמו םירחאמ הברה ךכ לכ עבותה ,יאנקה הדעה העור

 רחאל אלמ קוחש ךותמ תררחשמ השיגפ הענמ יאובב הבוסולק העור לצא השאה

 .רסמנש יפכ ,ןחלושה לע םעז-דיב קפודו ומצע לע סעוכ הנממ אציש ,הקתפרה

 יתויה לע ביגהו ,ילארשיצראב ןיחבה אלו האר אל המל -- היה סעכה יכ ,ןכתיי

 ..ביגהש יפכ םש

 םג יתמייק .םוגפ עקשימ לכמ תררחושמ ,המיענ התיה םירבחה םע השיגפה

 רואל וא םויה רואל ,תוריעז תורובחב ,הציבורבמודבו הבוסולקב .בלבש רדנה תא
 תוריצימ תויצקודורפר לש אלמ ףסוא יאוול-תורעה ךות יתיארה ,ההכ הרונמ
 האמהו סנסנרה ןיב םינשב תואמ לש קחרמב םינמא ינש ,ןדורו ול'גנא לאכימ

 םוריעה תוחונת לומ .הרשכהב ץוביקה יווהב שדח והשמ יתדמל ןאכו .וגלש

 ןא ,וא, :ויתודג לע הלוע קוחצ תובוגת וארנו ועמשנ ,דוחייב ,ןדור ילספב
 םיתעלש ,וז תינאטנופס הבוגת -- (לודג רוסא) "רוסא רעסיורג, א ,"רוסא
 םירוגמה ירדח -- תופיפצה יווהב .ךכ רחא קר יל החנעופ ,תרשרש תבוגתל הכפה
 וא הצלוח הפילחה הרוחב רשאכו ,דחי תורוחבו םירוחבל םיפתושמ ויה הנישהו

 יפלו .רדחל םתסינכ תא הענמ וא ,םירוחבה תא לוקב הריהזמ התיה ,תיאצח

 ,עודיכ ,ןידור לצאו ..."לודג רוסא,, וא "רוסא,, :תואה ןתינ תולטרעתהה תגרד
 ..לודגה רוסאה תא אוצמל השק אל

 םג יבלב ןילוח וכפה אלו ומעוה אל ,ומגפנ אל דסחה-ןיעו דסחה-עגמ

 ט"פרת תוערואמ רחאל תכלל ימ םע שיש יתיאר .םינפ רתסהב אלו ,ינשה ירוקיבב

 ,תישרושה המצועה דוסב יתאב .םילגנאה לש ןושארה "ןבלה רפסה,  תארקל

 םג ,ריעצה ידוהיה םדאה ןקויד תא הלעמה ,יצולחה דרמה יוליג לש ,תינויחה
 תא לאשאו םוי אובי .ןווינו לודליד לש םירעש ט"מ ךותב ,ךרפהו ינועה יווהב

 ? ונימיב ,"יפיה,ה ,"קינטיב,,הו .ןילופ-תולגב הבוסולק ישנא ןיב המ :ימצע
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 וא ,םלועה ןיינבו םע-תלצהל ינועהו ךרפה תוכלמ לוע-תלבק :הבושתהו --

 ..התלבק-יא

+ 

 "ץולחה, לש יתנש"יצח יזכרמ ןוירנימסב הרקיעב התשענ ןילופב יתדובע

 ירבח םע יורש יתייה .הטיולו יקסבלסרב השמ ,ןיקנבט םע דחי -- השראווב

 ןיחישה םוכיסו ,רנרב לש "ונמצע תכרעהב,,ו "ןאכמו ןאכמ,,ב הברה ןוירנימסה

 ראשו ןיקנבט רשאכ ,וב ידבל יתראשנש הפוקתב םימי ךשמ םייקתנ רנרב לע

 לש תימלועה הדיעווהו תדבועה לארשיז-ץרא לש סרגנוקל ואצי ץראה יחילש

 .ןילרבב "ץולחה,

 ,ואגה לש וריע ,הנליווב "ץולחה,ו "ריעצה-ץולחה,, יפינסב יתרייס דוע

 יתייה אל .ותולגתה תישארב ט"שעבה םוקמ ,היצילאגב יטוקו בוסוק דע יתעגהו

 דדש תרוסמה יפל רשא ,שובוד לש תיקנעה ןבאה לומ והשלכ םסקמ ןירוח-ןב

 ..םיינעל קליחו םירישעמ

 ימינפה לובגל יתעגהו ןילופב תולודגה תורייעהו םירעה לכב טעמכ יתרקיב

 בושל ילע יכ ,יתעדי .םואתפ יתוא דקפ רשא ,ץראל ץוחב ראשיהל חילשה לש

 תא םירבח לאשימב ט"פרת תוערואמ רחאל הרחב רבכ רשא ,העבגל ,התיבה

 חילש לש ושפנ בצקב ,חינמ ינא ,הזכ עגר םייק .ןאכ דע ."רנרב-תעבג,, םשה

 םישדוח השולשל קר אצוי ינא יכ ,ןימאהל םימת יתייה .אב הנהו -- ץראה ןמ

 .ירוחאמ םייתנש רבכ הנהו .התיבה דימ רזוחו

 רובעכ יתיארו יתאצמ המו .הניו ךרד ,יתאבש תמועלכ בוש רוזחל יתרחב
 תיילעל םינמיס רבכ ויה .ביבסמ התיה תרחא חור -- 1 הינמרגבו הניווב םייתנש

 תדיעו לש לכיהה ריוואב הגונה הרומתב יתשח רקיעב ךא ,היגמרגב םזיצאנה
 ויהולא ,ןקז לאנויצאנרטניאה .הניווב זא הכרענש ,יטסילאיצוסה לאנויצנרטניאה
 -ילעב ,רוד ימיכ םזילאיצוסה יעורו יגוה יתיאר יתינפ רשא לכב .ומע ונקז

 שחל הגקיזה תשרא ןפוצ ;דואמ םינקז ,םינקז ךא ,תוכמס לש ןינוקיאו ןיטינומ

 תא יתעמשו יתיאר .יוסיכ היה אל לאנויצאנרטניאה תמב לע םימואנל .הניפ לכמ

 תיתפרצה הנפואה יפל שובל ,יטארקוטסירא ,יטנגלא ,וז המב לעמ םולב ןואיל

 םשוי אל םא ,הפוריאב םיחרזא-תמחלמ ינפב םלועה תא ריהזמ ,רתויב תנדועמה

 אל הלא :תדרוט הבשחממ ןירוח"ןב יתייה אל .הב םזיצאנה תיילע ינפב רוצעמ

 ימס -- ןברוחו היצקאיר דגנ שפנ תוריסמ תייוור הדיקע .םלועה תא וליצי

 ...ןאכמ

 ,לאנויצאנרטניאה תודיעווב ליגרכ אלש ,307-ה תונש תישארב ,וז הדיעווב

 ,םנורכזב ולעה אל לאנויצאנרטניאה יאב .תוצח רחאל דע הליל-תבישי המייקתנ

 לש ינויחה ,רעה טקלטניאה ,ראואב וטוא וז הבישיבו .הזה רבדכ היה יתמ

 היה אל ,תונקסמהו ןכותה תניחבמ .םוכיסה םואנ תא םאנ ,הפוריאב םזילאיצוסה

 םילעופה תעונתל רחמל םויהמ תוינדרמ תוצע יאישמל .םולב ןואיל ןיבל וניב לדבה

 חקול ,הדובע םוי רחאל לעופ האר אלו הסנתה אלש ימ, :רמא -- תירטסואה

 אישי לב -- 'דנובצוש,ה לש רמשמל אצויו ,ותשאמ הקישנב דרפנ ,הבורה תא
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 ,םלועה תא ריהזה הכו ."תוריהזו תונוכנ לש הגיזמ הווהמ ונתעונת .תוצע ונל

 -תמחלממ סונמ היהי אל -- ןוטלשל תולעל םזיצאנל ונתי םא,, :תומצעמה תא

 הרהזאל והשלכ יוסיכ היה ירטסואה םזילאיצוסב ."הפוריאב םדמ הבוקע םיחרזא

 ךא ,ץנילבו הניווב ךכ רחא אבש םישאונה דרמ לש לגדה תשירפ תפומב וז

 היצקאיר לש לודג ןויסנב הדימעל ןקותמ וגיא הזה לאנויצאנרטניאה :יתעדי יבלב

 םזילאיצוסה תא וליצי אל הלאכ ,םיחרזא תומחלמ ולהני אל הלאכ .המוציעב

 ...הפוריאב

 חורב תוטלחה ולבקתנ ,תימומגע ,הרופא הליענ תבישיב ,רקובב תרחמל

 הדיעווה ירחבנ לכ ומק תוטלחהה רחאלו ,ראואב וטואו םולב ןואיל לש םימואנה

 -- חותפ רבק יתיאר ןיע-ףרה ותואב ."לאנויצאנרטניא,ה תא ורשו םהילגר לע

 ..ומצע לע "שידק,, "לאנויצאנרטניא,ה לש םילימב רמוא לאנויצאנרטניאהו

 .השראו וטיג לש דרמה דעלג תא ,היילכה תא זא הזח אל ונתיאמ שיא

 לרוגב -- ןילופ ידוהי לש םינוילימל הבוסולק לש הרושבה הנודינ העש התואב

 .םלועה
 -רג הנוצק יחרפ .לסאק דיל "םינובה,, ןוגרא ףינסל הניוומ יתעסנ תרחמל

 ליחתהו ,םינבא יקולחב רהנה לע "םינובה,  תורענו ירענ תא ופיקתה םיינמ

 לע תולודגה םינבאה תא ורשיב וללה תונטקה םינבאה .תימצע הנגהב קחשמה

 ...ן[זואהטמב רלמיה יניעל ןתחת וצחמנש תוומה יריסא בג

 ןנובתהלו דומעל ילע רזגנ אמורל טרופראמ יתאצ ינפל ןורחאה הלילבו

 רשאכ ,תיצאנ הכולהת -- הכ דע יתעדיש רחא גוסמ םידיפל"תכולהתב הנושארל

 תונקז לש םינפבו םייניעב ,םעזה ףוריט עבמ לכב יניעל ומק םייניבה ימי לכ

 "...אקַארָאּפ הדּוי,, :דחא בצקב תורזוחה ,םייתפשה לע ףצקב ,תוריעצו

 הפוריאב םזילאיצוסה לש הנורחאה תבהלשה תא עתפ האראו םימי ואובי

 וטיג לש דרמה שאב הלוע הבוסולק לש הרושבה תאו ,הניו ילעופ לש דרמב

 ...השראו
 ושא-ןב .ח

 12.11.75 ,תליא
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 רוגי יללח סע

 -- :הבוסולקב ונצוביקל,

 תורכל תואמב ואוב .ולפנ ונירבחמ רשולש

 ."תוומו םייח תירב

 .(רוגי-הפיח תגולפמ קרבמ)

 ,הבוסולק ץוביקבש לודגה לכואהדרדח ריק לעמ הפקשנש ,הרוחש תרגסמ

 ,רוגי ץוביק ירבח ,ונישנאמ השולש יכ ,םיירהצה-תחוראל ואבש םירבחל העידוה

 דעצ-ידבכ ושגינ םירבח .הדבכ הממד הררתשה .ועצפנ העברא יכו ץראב וחצרנ

 :ולפנש םירבחה תומש לע םטבמ והשה ,ץראה ןמ קרבמה תא וארק ,ריקה לא

 ורזחו -- תיניצר הבשחמב ועקש ,רימז בקעיו לשיד לאומש ,ןמשיפ הדניה

 .הדובעל

 וזיתה םייניעה .הקזוחב ומלה תובבלה .דוקירה לדחו רישה םדנ ברעה ותוא

 םייחל לרוגה תופתוש :םלוכ בל תא האלימש השגרההו הבשחמה תחא .תוצוצינ

 ,םהב ועגפ רבכ התע ,דחי ונתיא ודבעו ויח םירופס םישדוח ינפל .תוומלו
 .םמוקמב היהנ ,ןכתיי ,רחמ .יברעה חצרמה ירודכ ,הדובעה רמשמ לע םדמעב
 הארקל היה רשפאו הילאמ תנבומכ התיה ,העשה אובב ,תומל תונוכנה תרכה
 שגר אלא ,םירוביג-תרטעל השפנ תא תאשונה תונוכנ אל .םירבחה ינפ לעמ

 .המשגהה ךרדב ךכב ךרוצ אהי םא ,תומל תונוכנ ךות םייח לש יעבט

 השדחה םימד-תירב לע ורביד םירבח .ולפנש םירבחה רכזל לבא-תפיסא התיה

 -ולקמ ליבומה םודאה ביתנה לע ,ץוביקהו הדובעה-תעונת םע ונתוא תרשקמה

 עבמדילד ויה םירובידה לכ .םח םירוענ-םדב התע שדקתנש ,רוגיד-הפיח דע הבוס

 -מעממ ץרפתהש ,"הבוסולק ץוביקמ םיצולח ונחנא,, : הבוסולק לש רישה תמועל

 : ונתיאמ דחא לכל הבוסולק יהמ שגרוה .ןוחטב לש ימינפ טטרב ןרוק אוהשכ ,םיק

 ונלוכ תא קתרמה קתנייזלב רשק ,תחא םייח-ךרדב תופתוש ,לעופ ייח דיתע

 תונוכנו הריצי ילבחו הדובע תחמש לש ,תחא םייח-תמקירב ונתוא םקור ,דחי

 .תויצולחה שודיק לע לופיל

 יקסבוני ירוא

 1931 ,"תועידי,
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 תונושארה היתוגולפו הבוסולק

 םירעב הדובעה שוביכל תורעתסהה ינפל דוע ,"הבוסולק שוג, םקוה םרטב דוע

 התביבסב -- רקיעב ,םינוש תומוקמב תוגולפ הבוסולקל ומק ,ןילופ יבחרב תורייעבו

 ףאו ,יקטסואו בוחס ,הציבורבמוד ,דורגשמוט ,הנטיקורב תוגולפה ודסונ ךכ .הבורקה

 התיה הבוסולק תוגולפב הלודגה .בונאיו ןבילק ,ץיבינמ -- רתוי םיקוחר תומוקמב

 תונש תישארב ,הציבורבמודל תב ,ןישורקב הגולפ המקוה ףא התמזיבו ,הציבורבמוד

 .םישולשה

 לגעמל תונותנ ,ןזכרמ תא הב וארו הבוסולק ץוביק לע ונמינ וללה תוגולפה לכ

 ויה הבוסולק תוריכזמ ירבח .תפתושמ הפוק ןהל התיה ףא בורל .התכרדהו התעפשה

 םירושיא ימיב .ןהיניינע לכב םינדו תופיסאב םיפתתשמ ,תוגולפב ןמזל ןמזמ םירקבמ

 לניינע רודיסלו הבוסולקמ םילועה תומישרב ןהירבח ץובישל םישוע ויה היילעל

 .תידדה תוירחא ךותמ ,םתיילע

 התיה ןהישנא תדובעש -- תונושארה םינשב הבוסולק תוגולפל ףתושמה וקה

 התיה ללכה ןמ תאצוי .תורסנמב -- בורל ,דחי תורבחו םירבח ,דחא םוקמב תזכורמ

 .תואלקחב ודבע הירבחש ,הנבורב הגולפה

 וצלאנש ןהמו םימי וכיראהש ןהמ .תועובק הרשכה תודוקנכ ובשחנ תוגולפה

 ,הבוסולקל ורבע םא יכ ,םהירוה יתבל ורזפתה אל ןהירבח ךא ,הדובע רסוחמ לסחתהל

 .תורחאה היתוגולפמ תחאל וא

 תכרעמה

 הנטיקור תגולפ

 -- הנושארה םלועה תמחלמ ונתעיבשהש ,םייוניעו לבס ,תויונערופ תונש ירחא
 ,םיקיבשלובה ןיבל תואמצעב התכזש ןילופ ןיב לחוימה םולשה ףוס-ףוס עיגה
 .יאלוקינ "ראצה,, תוכלמ תא ורגימש

 ץרמ-הנשימבו םישדח םייחל ורוענ םידוהיה .רפס תרייעל התיה הנטיקור
 -תיבו תורסנמה .חורפל לחה םיצעב רחסמה .תוברתהו הלכלכה ייח תא ומקיש
 חרפו גשגיש לוכה .תונבלמ םג ונבינ .רוטיקח אולמב ודבע תיכוכזל תשורחה
 הרווניס אל תילכלכה תואיגה ,םלוא .לוכב היתותוא הנתנ םייחה-תמר תיילעו
 .תינויצ הסיסת הנטיקורב הלחה וז תילכלכ החירפ תפוקתב אקוודו םייניעה תא
 תוססבתהה ייותיפ ףא-לעו םירוהה תיבב הנממ הנהנש החוורה ףא-לע ,רעונה
 המוקתהו תונויצה ןוזחמ רעסנ היהו בהזה-לגעל העש אל ,םוקמב תילכלכה
 .תיצולח-תונויצ השוריפ -- תונויצו .תימואלה

 אמש ,ונששח הליחת .הנטיקורב הרשכה תדוקנ ונדסיי 1925 תנש תישארב

 ולבקי בוטה םנוצרמו אבא-תיבבש תוחונה-ייח לע ורתוויש ,םידמעומ ואצמיי אל

 תורזניה םדאהמ ועבתש ,ביטקלוק ייחו תכרפמו השק םייפכ-תדובע לוע םמצע לע

 .הדבתנ הז ששח ,םלוא .םלועה תפקשהב תידוסי הרומתו וב ולגרוהש םייח"יווהמ

 התיה איה יכ םא ,וז תישיא הכפהמל תישפנ הניחבמ היה ןוכנ יאנטיקורה רעונה
 .תירמח הקוצמב םג הרושק
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 -תיב תא יתבזע .הרשכהה תדוקנב םלרוג ורשקש ,םינושארהמ יתייה ינא

 ,ןמפייג םהרבא ,ןמליג ילתפנ :ויה םירחאה םירבחה .ביטקלוקל יתפרטצהו יבא

 םירבחל םישגרד ונקתה ,הריד ונרכש .תורבח יתשו ןמלדנג ןועמשו הק'המלש

 בזע ,ומכיש לע ורורצ חקל ונתיאמ דחא לכ .חבטמ-ילכ ונשכרו תורבחל תוטימו

 תורסנמב התיה ונתדובע ."ץוביק,, המשש תפתושמה הרידב רוגל רבעו תיבה תא

 .תבכרב תונורק לע ץע ינדא תניעטבו

 ,ץינמרקמ םירבח לש תרובגת הנטיקורב הרשכהה-תדוקנל חלש "ץולחה,, זכרמ

 ונלש ץוביקה לש ונרק התלע םישדחה םירבחה אוב םע .תורחא תורייעו קסמוש

 .הנטיקור ידוהי יניעב

 רעונה לש יזכרמ שגפימ םוקמל ךפה אוה .ריעב םייח-חור חיפה ץוביקה

 המה ,תבש תולילב דוחייבו ,םיברעב .חורו הרבח יכרע ונממ קניש ,הנטיקורב

 תוחוכב הרדוסש תבש תינכתלו האצרהל ןיזאהל ואבש ,םיבר םיחרואמ ץוביקה

 .תידיסח תובהלתהב םייצולח םידוקיר דוקרל -- רקיעהו ,םיימצע

 .םירבח המכ היילעל ורשוא -- 1926 תנשב -- ץוביקה םויקל הנש רובעכ

 ,"יקסבארג תיילע,, ילועמ םיבר .רתויב תודדועמ ויה אֶל ץראהמ ונלביקש תועידיה

 .ץראה תא דקפש ילכלכה רבשמה תביסמ ודרי ,אדירג ילכלכ היה םתיילעל ףחדהש

 .לשמ םידרויל "התכז,, הנטיקור ףא

 הדחאתה איה : הנטיקורב הרשכהה תצובק לש הדמעמב יוניש לח ןמזה ךשמב

 ."הנטיקור תגולפ,, הארקנו הכומסה הבוסולקב ץוביקה םע

 השדחתה רשאכ .הבוסולקל ןמלדנג ןועמש םע יתאצי 1928 תנש תליחתב

 -יתווהמ ולוכ טעמכ ןקורתה ץוביקה ,היילעל הבוסולקמ םירבח ורשוא -- היילעה

 םירבח לש "'ןיערג,, שבגל זא טלחוה הבוסולקב .םישדח םירבח ואב םמוקמבו םיק

 ,הז "ןיערג,ב ללכיהל יתיכז ינא ףא .םישדחה תא ךירדהל םדיקפתש ,םיקיתו

 רשכ יתאצמנ ,ינלופה אבצל יתבצייתה 1929 יאמב יכ ,ךורא ןמזל אל םלוא

 עירכהש אוה הזה קומינה .ליעפ תורישל תאצל ילע היה םיישדוח רובעכו תורישל

 .היילעל דימ ינורשאיש

 (הנורוו) עשוהי-ןב בוד

 1967 ,א"ת

 דורגשאמוט

 תולעל יתפאש יתודלי ימימו "ריעצה-ץולחה,  רבח יתייה ,ץינמרק ,יריעב

 תנשב ."ץולחה, לש הרשכהה ךרד הכילומ ץראל ךרדהש יתעדי .לארשי ץראל

 ,ינממ םירגוב םירבח יפמ יתעמש הבוסולק לע .הבוסולקב הרשכהל יתאצי 8

 .םשל ינא םג יתכשמנו -- הבוסולקב רבכ ויהו יל ומדקש

 -בחה ויח םהבש םישקה םיאנתהמ דחוימב יתמשרתה הבוסולקל יתאב רשאכ

 לע -- ןוזמהו הייוקל הנייגיה ,רוידב תופיפצ ,הבצחמב תכרפמ הדובע :םיר
 .בערה ףס

 תגולפ איה ,זא המקוהש השדח הגולפל יתחלשנ םידחא תועובש רחאל
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 לכ .הרסנמב התיה שדחה םוקמב הדובעה .הבוסולקמ מ"ק 22 קחרמ ,דורגשמוט

 יכרצימ ונילא םיריבעמ ויה םשמו ,הבוסולקב תפתושמה הפוקל רבע ונחוורה רשא

 דורגשמוטמ (העיסנה תואצוהל ףסכ רסוחמ) לגרב םיכלוה ונייה תבש ידמ .הקפסא

 ונייה תרחמל .תבש יאצומב ומייקתהש תופיסאב םיחכונ תויהל ידכ ,הבוסולקל

 העובקה העשב עיגהלו רחאל אלש ידכ ,דורגשמוטל לגרב םירזוחו םוק םימיכשמ

 .הרסנמב ונתדובעל רקובב

 -וברת הלועפ לכ הלהנתה אלו שיא 20 לוכה-ךסב התנמ דורגשמוטב הגולפה

 .קוחרמ -- הבוסולק לש יווהה ןמ םינוזינ ונייה .תית

 .רוגי ץוביקב רבח ינא זאמו -- 1930 תנש תישארב ץראל יתעגה ימצע ינא

 היה לכואה רדחבו הב ןושיל תיטרפ הטימ יל ונתנו ץראב ץוביקל יתאב רשאכ

 ...הבוסולקל האוושהב ,יניעב הכפהמכ הז לכ היה -- הת תייתשל "ישפוח,, רכוס

 אריעז יבצ

 1975 ,רוגי

 הציבורבמוד

 א

 הנתשמ היה ןמזל זמזמו ,1925 תנשב הדסונ הציבורבמודב הבוסולק תגולפ

 הרשכהל םשל יתחלשנ 1929 ץייקב .הרסנמב התיה הדובעה .הישנא לש בכרהה

 ונאצמ אל םוקמל ונעגהשכו ,ןילהווב לופיבדול ,יריע ינבמ םיינש דוע םע דחי

 םיצולח ונאש ונמצע תא ונגצה ,הרסנמה תלהנהל ונינפ ונאובל דימ .שיא

 ךא ,הדובעל ונלבקתנו בויחב ונל ונענ הלהנהה ישנא .הדובעל ונתוכז ונעבתו

 .חילצהלו הב דומעל ונחוכב שיש חיכוהל םיכירצ ונייה

 תקירפבו םיכומסה תורעיהמ הרצ תבכרב הרסנמל עיגמ היה ימלגה ץעה

 גח ימיב קרו ,הביבסב םישנאה ןיבמ עוצקמ ילעב ודבע םייקנעה ץעה ילוב

 םיפסונ םישנא עיגהל וליחתה םייתניב .וז הדובע םג ונידיל הרסמנ םהלש ארגפו

 םירבחה רפסמ עיגה םיטעומ םישדוח ךות .הרסנמב תודובעה לכל ונרדחו ץוביקל

 וספתש ,ריעצהדרמושהמ תורבח םג םהיניב ,ןילופ יווצק לכמ ואבש ,100"ל

 צ"הושה לש יצראה-ץוביקב תורבח תעכ ןהו ,הרבחבו הדובעב דבכנ םוקמ

 .ץראב

 ונלצא םירקבמ ויה ןמזל ןמזמ .ףותישה ייחב אמגודל ונל השמיש הבוסולק

 םשל םיעסונ ונייה םג םיתעל ,וניתופיסאב ופתתשהו הבוסולק תוריכזמ ירבח

 םיצור םלוכו -- םיזילע ויה םייחהו םיריעצ ונייה .ונילא םשמ םיאב ויה זכו

 .ץראל הרהמב תולעל

 ךשוממ ןמז וגכותב בשיש שיאה יקסבלסרב השמ היה ץראה יחילש ןיבמ

 התיה םירבחה לש רובידה תפש .םירבחה לכ לע בבחתנו ונייח תא יח אוה .רתוי

 םע תפתושמ הפש אצמ תאז לכבו ,הב רבדל עדי אל יקסבלסרב ךא ,שידיא

 ,עומשל ורהנ םירבחהו תירבעב ויה ץראב םייחה לע ויתואצרה .ולוכ רוביצה

 םירועיש ןגריא יקסבלסרב .תירבע ועדי םלוכ טעמכש ,ןילהוו תורייע יאצוי רקיעב
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 : תורמשמב ,הדובעה יפל וכרענ םירועישהו ,הפשה תא ועדי אלש הלאל תירבעל

 היינשה תרמשמה ידבועו ,ברע תונפל ודמל -- םויב הנושארה תרמשמה ידבוע

 ויה הרבחה ייח .שיא 150-ל ונרפסמ לדג 1930 ץייקב .רקובב ודמל -- הלילב

 לכב אלימ יקסבלסרבו ,תואצרהו תופיסא ומייקתה םיברעב ,םיניינעמו םיקקוש

 .דבכנ דיקפת הלא

 ךא ,ביבסמש םירפכב םייאלקח םיקשמ ילעב ויה הרסנמב םירצונה םילעופה

 םתיא םיחכוותמ ונייה .ונל ולכנתה םהו ונדגנ םתוא םיתיסמ ויה םיטסינומוקה

 ונאש תעדל וחכונו ונרפסמ לדג רשאכ קרו ,תנייועה םתלומעת דגנ םידמועו

 .םוקמב ונמויק םע םילשהל וצלאנ -- חוכ םיווהמ

 השדוח ,עודיכ .םילוענ ויה ץראה ירעש ךא ,הבר התיה היילעל הייפיצה

 הלחה 1930 תנשב .הבוסולק יקיתו ויה ולעש םינושארהו 1929 תנשב היילעה

 .הציבורבמודמ םירבח תיילע ףא
 (לקניפרוג) רוג ןּתנ

 1975 רבוטקוא ,רוגי

 ב

 .בורקמ יתיארש ,העווז-תנומת יניע דגנל דומעת יתודלי ימימ

 םתואמצע גישהל וכז םינלופהו הנושארה םלועה תמחלמ המייתסנש רחאל

 בצמ-ליח הנח יריעב .םינלופה םילייחה דצמ תימשיטנא תוללותשה הלחה ,שדחמ

 לארשי יאנוש ויה הלאו ,"םיקי'צרלאה,, םינוכמ ויהש ,רלאה לרגג לש ואבצמ

 םילפטנו ןקז ילעב םידוהי רחא דייצ םיכרוע ויה םעפל םעפמ .רתויב םיעורגה

 ינא הנהו ונתיבב ןולחה דיל יתדמע םעפ ...םהינפ הארמ תא רפשל ידכ ,םהל

 וילא שגינו ,הריכמל םינותע תליבח ודיבו בוחרל ותיבמ אצויה ןקז ידוהי האור

 ,דחאכ רשבהו תורעשה ,וב ךתחו ידוהיה לש ונקזב ספתו ןיכס ףלש ,ינלופ לייח

 ..תתוש ומדו םימיא תוקעז קעוז ללמואה ידוהיהו

 -ןיאו המהדת ,םימיא תקעז התוא ךא ,יתרגבו יתלדג ,תודחא םינש ופלח
 םימדהו האנשה ץראב :השוחנ התיה יתטלחה .יניעמ ורוסי אל ,ביבסמ םינוא

 .י"אל ךרדב ,הבוסולקב הרשכהל יתחלשנו "ץולחה,,ל יתפרטצה .ראשא אל -- תאזה

 הדובעה הקיפסה אלש ןוויכמ .הבוסולקל יתעגה 1929 תנש לש ףרוחה תומיב

 הדובע זא התיה םש .הציבורבמודב הבוסולק תגולפל יתחלשנ םוקמב םירבחה לכל

 םייוניש ןאכ יתאצמ אל .םידוהי לש םתולעבב רשא ,הלודגה הרסנמב ריבכמל

 ,ןילהוו יאצוי םירבחה בור ויה םש ומכ ןאכ םג .הבוסולקל האוושהב םיבר

 תודובעב ןה םג ודבעש ,דחוימ יפויו ןח תולעב תורוחבו םיזעונו םינוסח םירוחב

 .תושק

 תמחלמ יעשופ ,םינבל םיסור תצובק המקמתה ונתברקבש ונל עדונ דחא םוי

 ןילופ תלשממו ,תוצעומה תירב לש השינעמה דיה ןמ וטלמנש ,הנושארה םלועה

 םע תצק "עשעתשהל, וטילחה םאוב םע דימ .הבר תובידאב םתוא המקיש

 הנממו םיסוס גוזל המותר הלגע ונלש הנחמל הברק תולילה דחאב ."םיצניטסלפה,

 םירבח רפסמ ואצמנ הבש הרידל שגינו ,דחפ ליטמ קנע ,םיערופה דחא דרי

16 



 ךותל םיימעפו םעפ הריו חדקא איצוה ןוירבהו -- ונוצר המ והולאש .ונצוביקמ

 היהש ונלש רבח ןוירבה לא ברק עגר ותואב ךא ,תונברוק ויה אל סנב .רדחה

 ,ומדב ססובתמ לפנ הלה .הרויה לש ושאר לע םלהו דבכה ולקמ ףיגה ,הרימשב

 העיגה תרחמל ...הבור לפנ הכותמו הכפהתה הלגעהו וחרב םיסוסה ,םלענ וחדקא

 ויתובקע לע רזח ,הרטשמה םע עיגהש ,ערופהו ,ח''וד םושירב הקפתסהו הרטשמה

 0 | .םינפ תשובב
 תולפנתהל הגוכת לע תועומש וצופנ .ןיינעה דוע רמגנ אל הזבש ונעדי

 ונרמג ךא ןויסנ ירסוחמ ,19--18 ינב םיריעצ תרובח ונייה .םיעשופה הנחמב

 -- קשנ ןיאב .ןנוגתנ ךא -- רובעיש המ ונילע רובעי .חבטל ןאצכ ךלנ אל :רמוא

 לש םתנווכש ורסמ .חבטמה יניכס תא ונזחשה םגו םירמוסמ תולקמ ונוניכה

 .ונלש תונבה תא ףיקתהל רקיעב םיערופה

 לכב םיינש"םיינש ,תוילוחל ונקלחתה .תבשה םוי היה תולפנתהל דעוימה םויה

 .אובי רשא לכל םינכומ ונייהו ,רתוי קחורמ םוקמב ונראשה תונבה תא ,הילוח

 .וניניב הטטק הצרפ הרהמ דעו םיערופ 12--10 לש הצובק העיגה םויה רואל

 "לופיט,, לביק םשארב דמועהו ונידיב רשא לכב םילפנתמה דגנ ברקל ונסנכנ

 עוצפה תא עיסהל סנלובמא ואיבה דימ .דחאכ ןיכסו "טובאנ,, תרזעב ,דחוימ

 אל הלא ,אל ,אל,, :לוקב םיארוק םהשכ ,וגוסנ םיערופה ראשו ,םילוחה תיבל

 ' ...םידי'ז
 (סיובנבל) ינולא בקעי

 1975 ,רוגי

 "יי רשביב םיגדה םייח ךיא,)

 (תורפסמ לאומש-ןגמ הרשו הרש ,היח)

 -וקוסב ריעצהדרמושה ןק תוכינח ,ונתשולש ,ונחנא :(םקופ) היברג היח

 התנמ וז ריעב תידוהיה הייסולכואה .קוטסילאיבל הנדורג ןיבש הרייע ,הקל

 ,םינויצ : םינוש םינווגמ ,םיססותו םירע םיירוביצ םייח ויה ונתרייעב .שפנ ףלא 2

 רבח 180-כ ליכה ריעצה-רמושה ןק ."דנוב,ו ריעצהדרמושה ,ץולחה ,ןויצ-ילעופ

 םג ונדמל יטרפ ןפואב ךא ,תינלופ היסנמיגב ונדמל .ןקה תגהנהב ונייה ונאו

 -רבינואב םידומילל עוסנל וננוכתה היסנמיגב ונידומיל ומייתסנש רחאל .תירבע

 המשגה תבוח לע הטלחה הלבקתנ צ"הושה תעונתב ךא ,ןילופל ץוחמ תואטיס

 ךישמתל וכלה וליאו ןוכית ס"יב יאצוי םלוכ ויה ןקב םירגובה תבכש ינב .תישיא

 ואצוה ,הטלחהל דוגינב ,דומלל ועסנש הלא ;ץראל םילוע ויה אל -- םלתשהלו

 .תירבה תוצראב םירוספורפ םהש תעכ םהיניבמ שיו העונתהמ

 תגולפל הרשכהל תאצל תישארה הגהנההמ הארוה ונלביק 1929 סראמ שדוחב

 ,דבכ ןעטמ םע ונתשולש םשל ונעגהו ,ןילוטס די-לעש ןירוהב ריעצה-רמושה

 .ונלגרוה ובש םייחה חרואמו הביבסהמ ,ונירוה יתבמ תשגרנ הדירפ רחאל
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 רבמבונ דע לירפאמ -- םישדוח 7 ונייה ןירוהב : (קי'צנליו) אריפש הרש
 .רזפתהל ולחה םישנאהו הדובעב לפש אב ףרוחב .שיא 30 התנמ הגולפה .9

 תולעל וניצר ,התיבה רוזחל ונבריס -- תלסחתמ איהש הצובקה הטילחה רשאכ

 ונאציו תיבויח הבושת ונלביקו הציבורבמוד תוריכזמל בתכמב זא ונינפ .ץראל

 ויהש ,לודג ףירצל ונתוא ואיבהו ונל וכיח תבכרה תנחת דילו ברעב ונאב .םשל

 .וב ןכתשהל ,תובר תוטימ וב

 יב םוקי אל יכ יתשח .ונייחב הכפהמ התיה הרשכהל ונתאיצי :היברג היח

 דוע הב דומעל חילצא םא החוטב יתייה אלו תינש וז הכפהמ לע רוזחל חוכה

 רשא דע הרשכהב ךישמהלו ונירוה יתבל בושל אל ונטלחה ךכ םושמ .םעפ

 תישארה הגהנהל םג ונבתכ -- הציבורבמוד תוריכזמל ונינפש ןמזב .ץראל הלענ

 תאצל תורמוא ונא יכו התיבה רוזחל תוצור ונא ןיאש ריעצה-רמושה לש

 -- רקיעב ,הרסנמב ונדבע הציבורבמודב ... הסננש -- ומיכסהו ,הציבורבמודל
 גוסה יפל ,(ףוצירל ץע ירמוח) "םיטקרפ, לש | תומירע ןיינבבו ןוימב

 שמתשהל ילבמ הב ונישעש דע ןוימה תדובע תא ונדמל רהמ שיח .לדוגה יפלו

 אוצייל ודעונ "םיטקרפ ,,ה .ןיעדתעיבט יפל םא יכ ,ונידיב הדימ-תומאב ללכ

 .הדובעב בוט םש ונל אציו עוצקמ-תולעבל ונכפה .םירצמל -- לודג קלחב ,ל"וחל

 3 קר וחיוורה םירוחשה םילעופהש העש ,םיבוהז 8-ל עיגה הדובע"םויל ונרכש

 ונדמל דציכ :יולגב םתוממותשה םיעיבמ ויה "םייוג,,ה םילעופה .םויל םיבוהז

 ..!? ןוימה תדובע תא רהמ הכ

 תולעל וצרש םיבוט םיצולח ,תורענו םירעג ,שיא 180 זא ואצמנ ץוביקב

 -רתה םיכרצה תא וריכהו ועדי ךא ,תונוש תומר ילעב ונייה יללכ ןפואב .ץראל

 תאירקל ללכ םינותנ ויה אל םירבחה .דחוימב וננעמל םישוע ויהו ונלש םייתוב

 תוארוק וגייהו םירפס ונלביק םשו ,הציבורבמודב הירפסב ומשר ונתוא ךא ,םירפס

 םיבוטה םירדחה דחאב הרידל םוקמ ונל רסמנ .טפנ-תרונמ וא רג דיל הברה

 .תחא הטימב דחי תונישי ונייה ונתשולשו יניארקוא "יוג,,מ רכשנש

 ואובב .הציבורבמודב עקתשהו ,יקסבלסרב השמ ,ץראהמ חילש אב 1930 תנשב

 ונתיא שגפיהל לדתשה זאמו ונמיע הרכה השע אוה .ץוביקל הבוט חור סינכה

 ,רקי שיא .בר םשור ונילע השע אוה .תירבע רבדמ היה ונתיא .תופוכת םיתעל

 תנחתב דרויו ויתועיסנמ רזוח היהשכ .שונא יסחיב טקאט לעבו תוברת לעב

 התיה הנווכהו -- "? השביב םיגדה םייח דיא,, :הנושארה ותלאש התיה תבכרה

 : רמואכ ,ונתוא שוגפל חמש אוה .םוקמב רשא ריעצה-רמושהמ תורבחה ,ונל

 ..בוט רבכ -- ןאכ ןתא םא

 אב היהש ,"ץולחה,ל ץראה חילש ,הטיול תא םג ונרכה םימיה םתואב

 לכ ,ללכב .בר םשור ונב וריאשה ותיא תוחישהו תושיגפה .הציבורבמודב רקבל

 .וירבד תא אמצב ותש םירבחהו םשור-תבר התיה רוביצה ינפל ולש העפוה

 ץראל ונאבשכו הציבורבמודב היילעל ונתשולש ונרשוא 1930 תנש ףוסב

 .הנימינבב ,ריעצהדרמושה לש 'א היילע ץוביק ,ונלש ץוביקל ונפרטצה

 רדחב .עזעזמ םשורה היה ,םוקמל ונאב רשאכ ,ןושארה ברעב :אריפש הרש

 תוכיתח וסגנו םירבח ושגינו םחל תורכיכ וילעו ,ףושח ,ךורא ןחלוש דמע לכואה
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 .וצחרתה אל םישגאה .תועורפ ויה תוטימה .המהוזו ךולכיל -- לוכב .םחלה ןמ
 לכ טעמכ ויה אל הציבורבמודב .םיבוט רתוי הברה הנייגיהה יאנת ויה ןירוהב
 ץמוא היה אל םישנאלו םישק ויה םייביטקייבואה םיאנתה .םיירטינס םירודיס
 תויתפכיא-יא הגשי םא תויצולח לש "ןוט-ןוב,, ןימ הזש ובשח םירבחה .דדומתהל
 הליחתב .תונגרוב-ריעזה דגנ דרמ ןיעמ ,רבעה ןמ לוכה קורזל ןוצר ךותמ האבה

 תוחתפתה הלח ןמזה ךשמב .הלא םיאנתב דמעמ ןאכ קיזחהל לכונ אלש ונבשח

 וגתוגהגתה ידי-לע חיכוהל וגרמא ךא ,עיקוהל אל ,רבדל אל ונלדתשה .הבוטל
 .תרחא םג רשפאש ונא

 ידמ .ןירוה רהנל ונכלה ץייקב .םוי"םוי ץחרתהלו דיפקהל ונמצעב ונלחתה
 ראש םג וכלה וניתובקעבו םירוגמה-תיבב ןויקנ ונישע ,החונמה םוי ,ןושאר םוי
 הנוש היה וגלש רדחה .יקנ שובלב ,תורדוסמ הדובעל ונאצי .םירוחבהו תורוחבה
 רוגל ונרבע ץיקב "...תוק'תורמושה לש רדחה,, :ול םיארוק ויהו םירחאה לכמ
 ךיא ואר .םירבחה לכ לע ועיפשה ונלש םייחה תוכילהו -- םינוש םע הוורואב
 ,תורז לש סחי וניפלכ בורה דצמ ונשח הלחתהב .ונומכ ושעו הטימ תורדסמ ונאש
 .ראשב אלו לכואב אל ,תועיבת ונל ןיאש ואר יכ ,הנתשה סחיהו ףלח לוכה כ"חא
 תחקל ונלחתה םג .ולוכ רוביצה םע םירשק חפטלו רוציל ונלדתשה ונדיצמ ונא
 םיבר םירבח .תובדנתהב תשבוח יתייה השק הדובע םוי ירחא .םייחב ליעפ לבח
 םילוח-תפוקל תכלוה יתייהו השיבח יכרצל זגרא יל היהו הזולוקנורופמ ולבס
 לפטל ,רדחל רדחמ תרבוע יתייה ךכ-רחאו תופורת םש תלבקמו הציבורבמודב
 .םיבר םידידי ונל ונשכרו הלדג הגולפה ייחב וגלש תוברועמה .םילוחבו םיעגפנב
 רתוי שידקהל ולחה ץוביקב "...תוארונ אל, ךא ,תורחא ונחנאש ושיגרה םה
 ונשגרהו ונינפל ךרד ללס םג הז .םייח-תוברתל ,םירודיסל ,ןויקנל בל תמושת
 .תורבחכ וגמצע תא

 תובכש ינב ונייהש םושמ םג ,םילדבה וניניב ויה .הברה םש יתדמל ימצע ינא
 .תונגרוב-ריעזהו תונגרובה ךותמ בורל ונאב ,צה"ושהב ,ונא .תונוש תוילאיצוס
 םבור ,ונתיאמ הנוש תילאיצוס הבכישמ ויה הציבורבמודב ונאצמש םיריעצה
 -וסמ,, תוחפ ךא ,םיטושפ םישנא ; ןייוצמ רעונ הז היה ךא ,ירטילורפ דמעמ יגב
 דומלל המ םג וגל שי ,צ"הושה ירבח ,ונאש יתשח יבל רתסב .ונתיאמ "םיכב
 ,י"אלו תונויצל קומע סחי לבא -- היגולואידיא תוחפ ,תוטשפ ,תויממע :ןאכ
 .ונילע ועיפשה םה םג ץראהמ םיחילשה .ילע עיפשה הז .תומכחתה אלל

 -ילטניאו דמול דעונ רקיעב ףיקה ןילופב ריעצה-רמושה : (בולוג)יננח הרש
 -ילטניא לש הבכיש םג וב התיהו תוישרושבו תויממעב ןייטצה "ץולחה,, .יטנג
 ךלהש דמול רעונ -- תחא המר לע ךרעב ונלוכ ונייה ריעצה-רמושהב .היצנג
 ונקזחהו ,השק הדובעל ונרבע ,םיחונ םייח יאנתמ ,םיבוט םיתבמ ונאב .המשגהל
 הציבורבמודל ונאב רשאכ .תישיאה היציבמאהו תיללכה האידיאה חוכב דמעמ
 ףא ויה .ונתיאמ תוגייתסה ונשח רוביצב .םוקמב ונאצמש םיאנתהמ םלה ונלביק
 ולפנ םימיה תצורמב .ריעצה-רמושה ישנא לש תואשנתה ןיעכ וניתוכילהב וארש
 הדובעל ונאציש ךכ-ידי-לע רוביצה לכל תישיא אמגוד ונשמיש .וניניב תוציחמה
 תוסבכמ ונייה ,ונלש החונמה םוי ,ןושאר םויב .שארה לע תחפטמ תושבוח ונאשכ
 .תונושארה ונייה ונא ךא ,תונרות התיה .ץוביקה ירבח לכ לש םהידגב תא תוקנמו
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 יכ ,תוטלבתהל ןוצר ךותמ אב אל תושוע ונאש המ לכש ,תעדל וחכונ םירבחה

 "ץנאטסיד,, ןיעמ רמשנ וגילא סחיב .תרחא ונלוכי אל -- טושפ ,יעבט ןפואב םא

 וריכהש םושמ םג ולפנ וניניב תוציחמה .םידידי ונל ונשכר הדובעה ידכ ךות ךא

 .הבוטל תיללכ תוחתפתה התיהש םושמ םגו בורקמ רתוי וגתוא

 זאמ ריעצה-רמושה ירבחכ ונכשמהו הנימינבב ונצוביקל ונכלה הצרא ונאובב

 .םהה םימיהמ םידחוימה םימשרה םויה דע הבוטל םירומש ינורכזב ךא ,םויה דעו

 ונעדי רשא םיישקהו םיטבלה לכ ףא לע יכ ,ןייצל לכונ םוכיסב : היברג היח

 - הברה םש ונדמל .הציבורבמודב ונתויה ימימ םיבוט תונורכז ונלוכל וראשנ

 רוכז ;תויבויח תויווח וגל וראשנו ,םוקמ םושב דומלל תוחילצמ ונייה אלש המ

 .הרקוהבו םיקומע בל ישחרב זאמ תורבחהו םירבחה לכ תאו םיחילשה תא רוכזנ

 1976 לירפא ,לאומשזןג

 הנבורב תיאלקח הצובק

 ררועתהש םיריעצ רבח ונייה "הבישי,,ה ךותבו הנבורב "הבישי,,ב יתדמל

 -ץולחה,ל ונכרד תא ונאצמו ,י'"אל היילעהו תונויצה ןעמל תושעל ןוצרה םהב

 ."ריעצה
 היה ריעה-ישארמ דחא .םידוהי הבורש ריע ,ןילהווב םאו ריע התיה הנבור

 שיש ונל רמא אוה .הרשכה ץוביק םיקהל ונל רוזעיש ונינפ וילאו ,ינויצ ,ידוהי

 תצובקל התוא רוסמל ןכומ אוהו הנבור רוזיאב דוביעל היוארה המדא "טרוא,,ל

 .הב רוגל הריד ונל רסמ ןכו ונתושרל דימעה ךירדמ-םונורגא םג .ונלש הרשכה

 תיאלקח הרשכה תצובק 1930 תנש תישארב המקוה ךכו -- דימ וז העצהל ונמכסה

 .הנבורב
 .תואלקחב הקסעש הדיחיה הגולפה ,הבוסולק תוגולפמ תחאכ ונמצע תא וניאר

 ואב הגולפה ירבח .תורוחב 4-ו םירוחב 8 ,שיא 12 הגולפה התנמ הדוסיי תעל

 השמו לוטשכייר היח יל םירוכז הצובקה ירבח ןיבמ .ןילהווב םינוש תומוקממ

 .(רוגי) ןמקרטש דודו (הפיח) דמלמ זויצדןב -- םייחל ולדבייו ל"'ז ןרפז

 םינשדמ ונייה .םתדובעב תוריסמו תלוכי וליג הנבורב ונלש הצובקה ירבח

 ונלש תיאלקחה תרצותה תא .הכרב לובי הנתנ המדאהו םיימיכ םילבזב עקרקה תא

 "הרוחס,,ה התיה וז יכ ,ונלש תרצותל שוקיבה היה ברו הנבורב קושב םירכומ ונייה

 .רתויב הפיה

 ירפמ ובחס ףאו ונל וקיצה וישנאש ינלופ רפכ אצמנ ונתיאמ קוחר אל

 םיחילצמו תואלקחב םידבועה ,םיידוהי תורענו םירענ ,ונב הרצ התיה םניע .ונתמדא

 הנבור ידוהי ברקב .ריעב רשא םינתרבגה םידוהיה ןיבמ ואב ונתרזעל .םתדובעב

 .םילבסו םינולגע ,לגרודכ ינקחש ,שא-יאבכ : םייסיפ תוחוכל םיזכרמ המכ זא ויה

 םינלופל הרהזא ירבד עימשה ,םרג-בחר ידוהי ,רבעשל "קאיריביס,, ,הלאמ דחא

 ..והמ חוכ לש וכרע ריכהל יתדמל זא .ונדגנ םהישעמ וקספ דימו ונל םינייועה

 1930 תגש ףוסבו -- תחא הנש המייקתה הנבורב ונלש תיאלקחה הצובקה

 "טרוא,, תרבח םעטמ םהל עצוהו דחוימב םתדובעב ונייטצהש וניניב ויה .הלסחתה
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 ךישמהל ופידעה ונירבח ךא ,תואלקחב םלתשהלו ץראל-ץוחל הנובשח לע עוסנל

 .ץראל רהמ תולעלו הרשכהב

 ורזפתה הנבורב הגולפה לוסיח םע .הבוסולקל תואושנ וניניע ויה םימיה לכ

 .הבוסולקל רבע בורהו -- םינוש הרשכה יצוביק יגפ לע הירבח
 לטוס היוא

 1956 יאמ ,הפיח

 קיפוט

 תובצחמב הטילשה .הבוסולק לש הייחב רבד לפנ 1931 תנש לש ץייקה ישדוחב

 קוחדל ולחה ינלופה קנבה םעטמ םינוממהו -- ינלופ קנב ידיל םידוהי ידימ הרבע

 .הבצחמהמ ץוביקה ילגר

 הכרענש הפיסאב .ץוביקה לש ירמוחה ובצמ ערוה הדובעה רסוחמ האצותכ

 ןפוא םושב התיבה םירבח ריזחהל אל טלחוה םוקמב הווהתנש שדחה בצמל רשקב

 -ולקב וראשנש הלאב ךומתל ולכוי םש םידבועהש ידכ ,הביבסב תוגולפ םיקהלו

 .המצע הבוס
 רפכב רשא הרסנמב הדובעל שיא 20-ל םיקוקז יכ העידי העיגה םימי םתואב

 .םוקמה תא תוארלו קודבל םשל יתחלשנ .קיפוט

 .רקוב תונפל קיפוטל יתעגהו רעי ךותב הנטקה תבכרב יתעסנ הלילה לכ

 הבוסולקל יתעדוה דימ .םיצולחל םירוגמ-ףירצ יל ונתנו דרשמב ימצע תא יתגצה

 ונישעו םיללכ ונעבק ,הפיסא הכרענ םירבחה רתי ועיגהשכ .אובל רשפאש

 .םימיאתמ םירודיס

 םיבוטו םיקודה ויה וניניב םירשקהו םירבח לש הנטק הצובק םוקמב ונייה

 תוחפשמ המכ ואצמנ םוקמב .רזומ יפוא היה קיפוטב ונייחל ,ללכב .דחוימב

 'ר הנוכמ היהש ןקז ידוהי היה החפשמה יבא .תחא תידוהי החפשמו תוירצונ

 ירבח ,וגחנא .תואלקחב םקלחו הרסנמב םקלח ודבע ותחפשמ ינב .רקיפוט לקנעי

 .ותחפשמו לקנעי 'ר לש םתיבל תונכשב ונרג ,ץוביקה

 לע וגל רפסמ היה אוהו לקנעי 'ר לא םישגינ ונייה ,הדובעה ירחא ,םוי ידמ

 .םויה דעו ותישארמ ,םוקמה תודלות

 דיחיה יוליבה השעמל התיה ,דואמ הנהמ התיהש ,לקנעי 'ר לצא הבישיה

 היה ףא םעפל םעפמ .לובגל הברקה ללגב ,רעיל תאצל היה רוסא .קיפוטב ונלש

 ונישנא לכ םא קודבלו דקפימ ךורעל -- ינלופה לובגה רמשממ שיא ונילא עיגמ

 ...םוקמב םיאצמנ

 ונרזחו -- הרסנמה הלביקש הנמזחה הרמגנש דע ,םיישדוח ונדבע קיפוטב

 תא דימ ונרסמ ...ןיטולחל קיר םחלה ןוראש יתיאר הבוסולקל ונאובב .הבוסולקל

 ןוזמ יכרצמו םחל תונקל ,הבוסולקב תוריכזמל ןמזה ךשמב ונכסחש ףסכה לכ

 -- - 7- םוקמב םירבחל םירחא
 םיובלדנמ לאומש

 1976 ,א"ת
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 ןישורק

 לכ .הרייעב ילארשיצרא יא ןיעכ היה ןילהווב רשא הקבולפרב ירוה תיב

 תעשת ןיבמ .י"אל תולעל ופאשו תירבע ועדיו ודמל ונתיבב תונבהו םינבה

 קיפסה אל ריעצה וניחא קרו ץראל תולעל הנומש וכז ונתיבב ויהש םידליה

 .האושב וגירוה םע הפסיגו תולעל

 ,1930 תנשב ,םיוסמ בלשב ךא ,"ןק,,ב הליעפו ריעצה-רמושהב הובח יתייה

 ןילופמ תאצל יתטלחה .הצרא יתיילע םשל ישממ דעצ דימ תושעל ילעש יתשח

 .ימינפ ףחד ךותמ ,יללכ הרשכה ץוביקל תאצל יתרחב .המ יהיו -- תוריהמה לכב

 .ונריעל יארקאב ןמדזגש ,ל"ז ךרבא הירא ךכב יל רזע

 שוגפל ,תבכרה תנחתל אצוי יבא היה םעפל םעפמו ןולמ תיב היה יבאל

 יריעצ לש םשובלב רכיהה ןמיסש ,היה עודי .הרייעב ןסכאתהל םיאבה םיחרוא

 .ונתיב לא אובל יבא ידי-לע ןמזוה רוע ליעמ לעב לכו ,רוע ליעמ אוה "ץולחה,,

 הצעומה ריכזמ זא היה ךרבא ,ונילא ואיבהו ךרבא הירא תא םג יבא םש שגפ ךכ

 "רושיא,, וגממ יתלביק המ-ןמז רובעכ .יתטלחה לע ול יתרפיסו ןילהווב תילילגה

 .הבוסולק תגולפ ,ןבילקב הרשכהל תאצל

 תיב םג היה םוקמב .הרסנמב התיה הדובעהו םיטעמ םישנא ואצמנ ןבילקב

 .הגולפה לש תורבחהמ המכ ודבע םש ףאו הבוסולקמ םישפונלו םילוחל הארבה

 םע הנושארה םעפב יתשגפנ םש .ל"ז רב םירמ התיה הארבהה תיב לש תלהנמה

 .תבגב הרבח -- תעכ ,ןורש תידוהי איה ,ץינקרוט ליטני יתרבח

 ,"םיטקרפ,, ןוימב ,הרסנמב הדובעל יתרדוס .םידחא תועובש ןבילקב יתישע

 תומוקמל הגולפה ישנא תא ריבעהל ונצלאנו הדובעה התחפ המ-ןמז רובעכ ךא

 .םירחא

 ונעדי ,םישק ויה םיאנתה .רפסמ םישדוח הב יתיהשו הציבורבמודל יתחלשנ

 םירבחה תא רשאל הטלחה הלבקתגו -- וגלוכל הקיפסה אל הדובעה .בער לש םימי

 רבדה יכ םא ,םיטקיפיטרס ולבקתיש דע םש וכחיש ,םהיתבל םחלשלו היילעל

 הטלחהל יתדגנתה ינא .ץראל היילע ללכ התיה אלו דליפסאפ תריזג רחאל היה
 ,העובקה הרשכהה ןורקיע םע יבל לכב יתיהדזה ךא ,הבוסולקב יתייה אל םנמא .וז

 הדובע האצמנ ןמזב וב .ץראל ותיילע דע ץולח לכל ךרדכ ,הבוסולקב לבוקמה

 .הציבורבמודמ מ"ק 25 לש קחרמ ,רעיב חדיג םוקמ ,ןישורקב םירבח רפסמל

 ויה תוטימה .ןטק ףירצב ונרג .תורבח 4-ו םירוחב 16 ,שיא 20 םשל ונחלשנ

 .תונוילעה תואבטציאה תחא לע התיה ילש הטימהו וז לע וז תואבטציאכ תורדוסמ

 תונלבקב ונדבע ."םיטקרפ,, ןוימב יתיחמתה ינאו הרסנמב התיה ונתדובע

 ,ידמל הבוט התיה ונלביקש תרוכשמה ךא ,תועש הברה ךשמנ הדובעה םויו

 ,יתטימל הלוע יתייה ,ונלש ףירצל יבושב ,ךורא הדובע םוי ירחא .םהה םיאנתב

 תורפס םע הרכה הנושארל יתישע זא .םירפס תאירקב יתעקשו ,הלעמל רשא

 האירקו הדובע .תיטסילאיצוסה תונויצה תויעבב ןויע ירפסל יתכשמנ ןכו שידיא

 ...יתייח הכותבש הרבחב תודידב תשגרה יל התיה יללכ ןפואב ,ייח לכ תא ואלימ

 ,שיפ ביל-םייח ונילא אב דחא ריהב םויב ."היבכמ,,ה תיילע האב 1932 תנשב

 יתרשואש יאשחב יל עידוהו -- ףירצל ץוחמ לא ותיא תאצל יל ארקו ילא הנפ
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 ןישורקב םירבחה .ךרדל דימ ותיא תאצל ילעו ילאגיל-יתלב ןפואב ץראל היילעל

 ורבעוה וז היילעל םירושיאה יכ ,עדוג ךכ-רחא קר ."הפ ךלוה המ,, ללכ ועדי אל

 ותוכמסב ,הבוסולקב תיזכרמה תוריכזמה תעיבק יפל ,ידוס חרואב תומוקמה לכב
 .םינבומ םימעטמ ,"ץולחה,, זכרמ לש

 יתכלהו םיישיאה יצפחמ קלח םע ילש הדווזמה תא יתלטנו ףירצל יתרזח דימ

 תא .ןישורקמ מ"ק 27 לש קחרמב התיהש ,הקבונוטנאב תבכרה תגחתל שיפ םע

 ךרד לגרב ונינש ונדעצ הכו ,וניפתכ לע ונמשו לקמ לע ונילת ילש הדווזמה

 הקבולפרל יתעגה םשמו ,הקבונוטנאב תבכרה תנחתל ךשוח םע ונעגהש דע רעי

 .הרומגה םתעתפהל ,ירוה תיבל

 ימיל העבקנ "היבכמה,, תיילעש ןוויכמו 1932 ראוני שדוחב היה רבדה

 םש .הרסנמב תודובעב יתכשמה םש ףאו הברוול םייתניב דוע יתאצי -- חספה

 שדוחב .דועו לדנמ הינ'ז ,ץנימ הדלוג ןכותב ,הבוסולקמ תובר תורבח יתשגפ

 ראש לכ תא תושעלו ילש תוריינה תא ןיכהל התיבה תיפוס יתחלשנ 1932 ץרמ

 תיילע םע יתעגה שדוחה ףוסבו ,ץראל היילעה תארקל םישורדה םירודיסה

 .ץראל "היבכמ ,ה
 רבורג הקנוס

 1975 רבוטקוא ,רוגי

 בונאי

 לכה-ךסב התנמ ,התיה הנטק הרייע ,היסלופ לש הבילב ,קסניפ י"עש בונאי

 רחסמה לע התיה הרייעה ידוהי תסנרפ .םידוהי םתיצחמש -- תושפנ 6000זכ

 הרסנמה ויה הרייעב ןפוד יאצוי םילעפמכ .ןילופ תורייע בורבכ ,הכאלמה לעו

 .ץוביקה ירבח ודבע םתשולשבו ןמשל דב-תיבו תיאלקח "הזוחא,, ןיעמ ,(הירושמ)

 בונאיב הגולפ ,הבוסולקב םינבא יבצוח ץוביק,, היה ימשרה המש -- הגולפה

 -- הילא יאוב דעומ -- 1930 יאמב .1929 תנש יהלשב הדסונ -- "קסניפ י'ע

 םירבח המכ דוע ופסונ רצק ןמז רובעכ .תורבח 5--4 םהבו םירבח 31 התנמ

 .תורבח 10-כ םהבו םירבח 35 התנמו תורבחו

 תיבמ מ"ק 3--2 לש קחרמב ,הרסנמב התיה הגולפה לש תירקיעה הדובעה

 ץע תורוק תשגהב התיה הרסנמב םירוחבה לש םתדובע .הגולפה לש םירוגמה

 םג .ץע-תוחול לש תומירע רודיסבו ,("רוטאג,) הריסנה תגוכמ לא םתסנכהבו

 ץעה יריישו תרוסנה ,םיבבשה ףוסיאב התיה ןתדובעו הרסנמב ודבע תורוחב

 8 -- תרמשמ לכ ,תורמשמ יתשב ודבע ללכ ךרדב .הביבסמו הרסנמה ךותבש
 ,ןבומכ ,וכלה הנממו הדובעל .הלילב 12-ב תרמגנ התיה הלילה תרמשמ .תועש

 'א םוי .תוחפ -- הרוחבל .םיבוהז 3 היה תרמשמל רוחב לש הדובעה רכש .לגרב

 .החוגמה םוי היה עובשב

 ןכ-ומכ .םידוהי ויה וילעבש תוקרי ןגב ,"הזוחא,,ב ודבע תורוחבו םירוחב המכ

 -- דבה תיב םירבחה יפב ארקנ המ םושמש -- הכאלמ תיבב םירוחב המכ ודבע

 .תורבחה ידיב ושענ תיבה תודובע לכ .ןמש תיישעל

13 



 תוטימ רדח שמיש לּודג רדח .הרייעה הצקב ןשי תיבב הנכש הגולפה

 ,תוחיש ,תופיסא ןוגכ ,תירוביצ תוסנכתהל םוקמ םג -- ךרוצה תעשבו םירוחבל

 רדח םג שמיש חבטמה .תורבחל תוטימ רדח שמיש רתוי ןטק רדח .'וכו תובישי

 םיאבומ ויהש םירק םימב רצחב םיצחרתמ ויהו ,התיחה אל ,ןבומכ ,תחלקמ .לכוא

 .הרייעבש ראבה ןמ םיילדב

 ארקנש ,ףסונ םירוגמ רדח הגולפה תושרב היה -- יללכה םירוגמה תיב דבלמ

 .םירוחבל הליל תנילל רקיעב שמיש אוהו ,יללכה תיבה ןמ המ קחרמב "בשומ,

 םיינשב ונשי ןהמ תחא לכבש ,תובחר ץע-תוטימ ויה הנילה ירדחב תוטימה

 .השולשב םג םיתיעלו

 יוסיכל ישוקב הקיפסה הדובעה ןמ הסנכהה .הלד התיה ללכ ךרדב הנוזתה

 ,הלענהלו השבלהל דואמ טעמ אצוה .'וכו הרידדרכש ,הנוזתל תויחרכהה תואצוהה
 תורבוע םימעפל ויה הדובע ילענ .תיבה ןמ םירבחה םתיא ואיבה הלא תא ירהש

 הביסמ וא ,היילעל רשאנש רבחשכו .תרחאה לא תחאה תרמשמה ןמ ,לגרל לגרמ

 רבח לש וילענב וגיע םש היה ,וירוה-תיבל ,ותרייעל עוסנל ךירצ היה ,תרחא
 ..םיילענה תא ולצא "ןימזמ,ו -- אב בורקמ ךא הזש

 םיגוידב ,םירבחה יקוסיעב בר םוקמ וספת ןויוושה תויעבו ףותישה תייעב

 איבה רבחהש ,םידגבה ויה איהה תעב םיצוביקה לכבכ .תויטרפ תוחישבו םייללכ

 תא דחא לכ לביק ונממו יללכה ןסחמל וסנכוהש ,ףתושמ שוכר תניחבב ,ותיא

 סחיב תרעוס הפיסא יל הרוכז .ולשמ אקווד ואל םימעפלו ולשמ םא ,וישובלמ

 הפיסאהו -- יללכה ןסחמל םרסמ אלש םייברג תוגוז 2 ולצא ולגתנש דחא רוחבל
 .יוניג לש ןושל לכב הז והשעמ תא התניג

 ףא ורשקתה ,רתויב "םירבודמ,,ה םיאשונה ןמ דחא היהש ,ןויוושה אשונב
 .המודכו ץוחה ןמ תואנה ,םיבתכמל םילוב ,יטרפה ףסכה יגיינע

 ןמזוה ,יתחפשמ ש"יד ול רוסמל ויבורקמ דחא לש ותיבל אבש רוחבב השעמו

 םירבחה והמת .רבדה תא ומותל רפיסו ץוביקל רזח רוחבה .רתענו הת תותשל

 .!השעי אל רשא השעמ :ולבקש ףא ויהו

 -לכה הפיסאב תרחבנ תוריכזמ וא ,הלהנה י"ע הכלהל -- ולהגתה םיניינעה

 ,רבזג םג ,ריכזמ םג :לוכה היהש דחא שיא לוכב עבק -- השעמל םלוא ,תיל

 ונמז לכו וקוסיע לכ הז שיא .'וכו (םונוקא) הקפסא להנמ םג ,הדובע להנמ םג

 םג ודיצל היה תימשר םנמא .םיניינעב דורט היה הלילו םמוי ,ללכה יקסעב ויה

 קר שמיש ריכזמה .רבד ועבק אל השעמל הלא םלוא ,רבזג םג םימעפלו ,ריכזמ

 .תופיסאבו תובישיב םילוקוטורפ םשורכ

 יניינעב רקיעב ויה -- ןויוושה יניינע לע ףסונ -- תופיסאב ונודינש תולאשה

 סחי, הנוכש המב רקיעב ודקמתה הדובעה יניינע .םיישיא םיניינעבו הדובע

 -- הריבס הביס אלל הדובעל האיציד-יא לש הרקמ לכ ,תולשרתה לכ ."הדובעל

 .שפוח תשקבו הלחמ ירקמל ביבסמ ויה םיישיאה םיניינעה .םינוידל אשונ שמיש

 םירבחה .בונאיב םגו ,הרשכהה יצוביק לכב רתויב תושקה ןמ התיה םילוחה תלאש

 תוריכזמהמ רבח םיקיעזמ ויה םא יכ ,םמצע תעד לע הזב קוספל וזעה אל בונאיב

 ל"ז יקסניפ לשרה זא הז היה) רוזיאב ליעפ היהש חילשה תא וא ,הבוסולקב
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 "ץולחה, לש תילילגה הצעומה הנכש הבו קסניפב היה וירוגמ םוקמש ,תבגמ
 .(היסלופב

 ,דליפסאפ לש "ןבלה רפסה,, תפוקת ,איהה הפוקתב היילעל םירושיאה תלאש
 ויה היילעל םידמעומה .רתויב השקה הלאשה ,הרשכהה תוגולפ לכב ומכ ,התיה
 תוריכזמה תטלחה יפ-לע ,בונאי התכז 1931 ףרוחב .םיטעומ םיטקיפיטרסהו םיבר
 ,4 םהב תולעל ולכי "תויצקיפ,, י"ע השעמלש ,םיטקיפיטרס 2-ב קר ,הבוסולקב
 החוטב התיהש ,הגולפב תורמרמתהה התברו .תורוחב 2-ו םירוחב 2 -- רמולכ
 ולעי אל םא :הרשפ הגשוה יקסניפ לשרה לש ותוברעתהב .רתוי הל עיגמש
 יפל ,םינושארה 2 םמוקמב ואובי -- הבוסולק שוגב םירשאגה ןיבמ המ םושמ
 .תוחורה וטקשו ,בונאי ישנא ןיבמ ,רותה

 דחא ,תירבע דומילל םיגוח 2 ויה .ידמל השלח התיה -- תיתוברתה הדובעה
 לכ .תופיצרבו תועיבקב ומייקתה אל םה ףא ךא ,םימלתשמל רחאהו םיליחתמל
 תונותעה תא ךא ,הגולפל ועיגה ,"רבד,, םג ןכו ,שידייבו תירבעב העונתה ינותע
 ץראב בצמה לע תיללכ החיש המייקתה םימעפל .וארק םיטעמ קר -- תירבעה
 םיטקיפיטרס רסוח ,היילעה לע תוריזגה םע רשקב רקיעב התיה איהו תונויצבו
 ,םירוחבה ןמ יצח .הרידס תיתוברת הדובע לע התשקה תורמשמב הדובעה .'וכי
 ברע קר השעמל היהו ,ברעב רמולכ ,הינש תרמשמב ודבע ,תורוחב םג םיתיעלו
 הפיסאל שדקומ בור יפ לע היה אוהו ,םירבחה לכל יונפ היהש ,'א םויב ,דחא
 .תיללכ

 .הרסנמב הדובעה םוצמיצ בקע הגולפה הלסחתה 1931 ץייק לש ופוסב
 -לותו ,הירחש,, ישנא י"ע םעפהו בונאיב הגולפה השדחתה 1933 תישארב

 ."הירחש,, שוג יצוביק תודלותב תובלתשמ זאמ היתוד

 בוקלאיפ .א
 1976 ינוי ,קפא
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 הציבורבמודב ''צולחה,, יצוביק תשיגפ

 ,היתוגולפו הבוסולק : ופתתשה

 היתוגולפו י'תירחש,

 .ריעצהזרמושה יצוביקו

 -היסלופל רשא םיצוביקה תשיגפ הציבורבמודב הסנכתנ 1930 ילויב 9--7"ב
 לודיגה .הרשכה-יצוביקב םייהה ,םירבח תואמ עבש חוכ-יאב תופתתשהב ןילהוו
 חוכל יוטיבו העתפה םושמ וב היה הנורחאה הנשב תיצוביקה העונתה לש הזה
 ,ובחרתנו םימייקה םיצוביקה וססבתנ תאזה הנשה ךשמב .שבוכו ךלוהה יצולח
 לכב םוקמה לע הרימשב םיבר םיצמאמ וליג ,תושדח הדובע-תודמעב וזחאנ
 .הלוכ העונתה תורישל ,יצולח טקניטסניא ךותמ ,םמצע תא ודימעהו םיאנתה
 ץוביקה לש תדחוימה ולודיג עקרק ךותמ ורבטצנו ולע תובכרומו תובר תולאש
 .ןנורתפ תא ועבתו

 הללוגתנ ,הדובעה-תודוקנ הרשעדשש חוכזיאב ידי-לע ורסמנש תוח"ודה ןמ

 הבורב איה הדובעהו םניאש טעמכ םיימצע םיקשמ .ץוביקה לש םייחה תנומת
 הקלחב תרסמנ הדובעה .םישק הדובעה-יאנת .'וכו תובצחמ ,תורסנמב : הריכש
 אוה .הדובעה-םוי .תנגוה םייח-תמר רשפאמ וניא דוריה הרכש ךא ,תונלבקב

 שובכל זוצר ךותמ םג ,תופסונ תועש םידבוע השעמל ךא ,תועש 8 ןב הכלהל

 לע דיבכמש המ ,תורטשבו תואקתיפב -- םולשתה יאנת .הדובעב תושדח תודמע

 ץוחמש םיכרצה םתוא לכ תא קפסל ןיא הזה הדובעה-רכשב .הקפסהה רודיס

 םינוש תומוקמב .תולודגה יופירה תואצוהו הלענהו השבלה ,הרידדרכש ,הלכלכל

 םיברל תכשוממ הלטב וירחא ררוג -- הנוכמב לוקלק לכ .הדובעה-םויב ןוחטב זיא

 .ץוביקב םילוחה רפסמ תא םג םיברמ םויקה-יאנת .םירבחה ]מ

 יונב םייחה רטשימ .ימינפה ןוגריאה תולאש םוקמ לכב ןה תובכרומו תופירח

 ץוביקה תא וידעלב םייקל ןיאש ,םייח-חרכה ךותמ םג ,טלחומה ףותישה דוסי לע
 ינוגריאה ןויסינה אוה טעומו לד ךא ,תינויער הרכה ירפכ ןכו ,םישקה ויאנתב
 .יתרבחהו

 -הו הדובעה ,םישקה הדובעה-יאנת .םיצוביקב יתוברתה בצמה לע םג רסמנ

 הברה לאל םישוע הלא לכ -- תורידב רוזיפה ןכו הלילבו םויב תורמשמב הניש

 םיקיפסמ תוחוכ התע דע ולגתנ אל ןכ .וז הלועפב םיעקשומה םיצמאמה ןמ

 .הלועב תאשל םירשכומה

 תלאש ,ףותישה תודוסי ,העונתהו ץוביקה : תוירקיעה תולאשב תואצרהה רחאל

 ,תונודינה תולאשב םיחוכיווה ולחה -- תיתוברתה הדובעה ,היילעהו הרשכהה

 היתונקסמו הלוגב ץוביקה תרדגהב זכורמ היה חוכיווה לכו ,דחי ןלוכ וגרתשהש

 ,ובכרהב עובק-יתלבכו עובקכ ,ץוביקה לש תדחוימה ותומד .םוי-םוי ייחב תוישממה

 -בו םישדח םירבח לש תדמתמ הטילקב ומצע לע סימעהש םייצולחה םידיקפתה

 ,הבחרהל םייחרכהה םיאנתה רדעהב תיצוביקה תרגסמה תבחרה ,הדובעב םתטלקה

 םויקה יאנת ןכו ,תימצע הביטאיצניאב הביבסב תושדח הדובע-תודוקנ שוביכ

 םהיתותוא תא םינתונ הלא לכ -- יכהדואלב םג םהב ןותנ ץוביקהש ,םישקה
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 ירדס תא הכותמ עבוקו וז תואיצמב קבאתמ ץוביקה .םוי-םוי ייחב םיקהבומה

 ידיל ואב ןאכ .תוררועתמה תולאשה לכל הנוע אוה הכותמ ,ותוהמ תאו וייח

 הלאשה .םינוש םייצוביק םיפוג ויה ןהיאשונ רשא ,תוידגנ תועד יתש יטיב

 -הו דבלב הרשכה-ץוביק והניהה ,הלוגב ץוביקה ,םצעב ,והמ :התיה תירקיעה

 הליחתמה ,העובק םייח-ךרד אוהש וא ,ירקיעה ונכות תא תעבוקש איה הרשכה
 ץוביקה לא רבחה לש הקיזה יהמ :הלאשה םג ןאכמ + י"אב תכשמנו הלוגב רבכ

 .העונתה לא ץוביקה לש הקיזה ןכו

 תונשב םג דמעמ קיזחה רשאו ,תובר םינש רבכ םייקה ,הבוסולק ץוביק

 ,ןילופב העונתה תוררופתה חכונלו היילע לש תוביטקפסרפ אלל ,לודגה רבשמה

 ,םתס הרשכה-םוקמ וניא ץוביקה :ולש תרוסמל ןמאנ וז השיגפב םג עיפוה

 לש ךרד יהוז אלא ,הצרא ותיילע תא רשפאל ידכב םייוסמ ןמז וב דבוע רבחש

 .ץראב אוה יעבטה םכשמהו ,הלוגב ,הפ רבכ םהב ליחתמ רבחהש ,עבק-ייח

 ץוביקה .םייחה תולאש לכ תא וכותמ רתופו וירבח לרוגל יארחאה אוה ץוביקה
 וז העשב .תושדח תודמע שבוכו בחרתמ ,תיצולח הפונת ךותמ וכרד תא עבוק

 םתיבל ועסיש םירבח ררחשל ןיאו ,ץוביקב רבחה לש ומוקמ ,םירעשה תריגס לש
 ץוביקב םיראשנ םילוח םירבח .היילעל הייפיצ ךותמ הרייעב םייתניב ונוונתיו

 .ןנשיש תויורשפאל םאתהב ,םוקמב םיאירבמו

 תואיצמ תא וטילבהו םירחא םיפוג ינב םירבח ודמע הבוסולק יצוביק תמועל

 יביטקלוקה ןוצרה תא תלבוכהו הכותב ןותנ ץוביקהש ,אושנמ השקה םייחה

 -- תישממ תלוכי לשו תואיצמ לש עצמ ןהל ןיאש ,תויגיגח תוזרכה .רעתסמה

 .וירבח תולאש לכ תא רותפל וחוכב ןיא םייחכונה ויאנתב ץוביקה .ספאכ ןכרע

 לש לודג הנחמ המיקמו םירבחה תואירבב תמקנתמ תבשוחמ"-יתלב תובחרתה

 םהל שי םא םהירוה יתבל בושל םיאשר ושלחנ וא ולחש םירבח .םישלחו םילוח

 םיאצמנה םירבחל השפוח תתל ךירצ ,הרוגס היילעהשכ ,תעכ .הארבהל תורשפא םש
 .העונתה ןמ םישדח םירבח לש הטילק רשפאל ךכ י"'עו ,ופייעו בר ןמז הרשכהב

 .האבה היילעל תינפוג הניחבמ האירבדרתויו הלודג-רתוי הברזר ןכות וז ךרדב

 .ולא תולאשב הערכהב לודגה ישוקה תא ןייצו חוכיווה תא םכיס ןיקנבט

 העונתכ ונתעונתל .השק םייח-תואיצמ לע תונעשנ ןהיתשו ןאכ ולגתנ תועד יתש

 וילאש ,תוחפתהה בלש .תוחתפתה לש תוגרד יתש דימת שי תבחרתמ תיצולח

 שי ךא .םיפרטצמה םיגוחה לכ וילא ועיגה אל ןיידע -- העונתה יצולח וליפעה

 םצעב תאשונ העונתה .העונתה תא םיכנחמש םהו םיבייחמו םיעירכמ םירקיע

 ,תיתולג תואיצמ ךותמ ידוהיה רעונה ןמ םיפלא הרקעב ,דואמ הלודג תוירחאב

 ךרדב םתוא הליבומ ונתעונתו ,תסנרפמו תמייקמ החוע תטטומתמ איה יכ םא רשא

 ונילא עלקנש םדאה לרוגל ןאכ התלגתנש הדרחה םע הנהו .השקו השדח םייח

 הטוהל העונתה ןיא .ץוביקה לשו העונתה לש ינכפהמה ןכותל םג דורחל שי

 ךירצשו ענמיהל ןיא ישוקה ןמש ,הרכהה תיחרכה ךא ,תונברוקהו םירוסייה ירחא

 .םיאנתה לכב דימתהל

 לע רומשל ךירצש ,ונלש ישונאה רמוחה לע רומשל ךירצש ,קפס לכ ןיא

 אל םה ,ץוביקב ,ןאכ וייחש ,תידימת הרכהב תויחל לוכי רבחה ןיא לבא ;דיחיה

 ןיב לידבהל ןיא .הרטמל יעצמא קר שמשמ ןאכ ץוביקה יכו ,רודזורפמ רתוי
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 תונקהל ךירצ .דחא סצורפ םהינש םיווהחמ רבד לש ותימאל ;הרטמו יעצמא

 ימצע ךרע שי ץוביקל .ןאכ וייחמ העשו העש לכ לש ךרעה תרכה תא רבחל

 .תוניחבה לכמ

 ,העונתב ץוביקה ךרע לע ,תורחא תולאש לע םג םירבחה ודמע םיחוכיווב

 םג ןכו ,העונתה יצוביק לכ ןיב םירשק תריציב ךרוצה לע ,םייחה ןוגריא לע

 םישוביכה לכ תא שבגל ןויסנ השענ ולבקתנש תונקסמב .תיתוברתה הדובעה לע

 לש הלועפה וק תא תועבוקה ,ולא תונקסמ .תיצוביקה העונתה לש םיינויערה

 רקיעבו תיצוביקה העונתה לש הכרדב הבושח הנחת יאדו ושמשי ,םיצוביקה

 .םישדח םישוביכל רותחלו ססבתהל הפיסומו בחרמל האצי העונתהשכ ,וז העשב

 י"ב .מ

 1930 ,"דיתעה,,

 (י'ג) םףהה םימיה תודועתמ

 .(7--9.7.30) הציבורבמודב םיצוביקה תשיגפב ןוידה ןמ םיעטק -- ןלהל

 םיישיאה םיקיתה דחאב הטילפל וראשנש םיפד רורצ ךותמ וקתעוה םירבדה

 .אוהה ןמזב ןילופב "ץולחה,ל ץראה חילש לש

 אלמ ח"וד .םוקמב וב םשרנש לוכ-יטרפמ קלח קר םה -- הלא םיפד

 השענ םושירה .ותעשב םסרופ אל -- השיגפב םירבחה ירבד לש סופדב

 .רמאנש לכ הצממ ונניאו אלמ ונניאש חינהל ןתינו םינוש םירבח ידיב

 ופתתשהש םירבחה ראש לש םהירבד ואצמנ אלו ורמתשנ אל ,ונרעצל

 ןמרבוג .א ,יול .ד ,לקניפרוג .נ ,יקסניפ .ה ,יקסבלסרב .מ : םהו -- החישב

 טעמה תא היישנה ןמ ליצהל ךרוצ םיאור ונא כ"פעאו .רטפה קילאומשו

 .ונידיל עיגהו דרשש

 תכרעמה
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 לש בצמב .היילעל םירושיא וישכע ריבעהל ונילע : (הירחש) גנירדלוג רשא

 םייפיצפסה םיאנתה לע רבגתהל אצומה והז ,'ץיבצביאב ,ונלצא תעכ ררושה הדובעדרסוח

 ןיא ךא ,וילוח תא אפרי ץוביקהש גואדל שי -- םילוחה תלאשב .םינותנ ונא םהבש

 יעצמא ול שפחל הלוח רבחל רשפאל אלו םילוח םיאפרמ ונאש הטלחהב קפתסהל

 .ותארבהל רחא

 ךותמ האב הזה ןמזב היילעל םירבח רושיאל השירדה : (הבופולק) ץישפיל בקטעי

 .טלחהב קדצומ וניא ,לוכיבכ ,יגולואידיאה סוסיבה .תופייעו השלוח

 םלעתהל ןיא ךא ,עובק ץוביק לע םירבדמ ונא : (הירחש) הרוגנבַארס היבצ

 שי .םילוחה תלאש תא רותפנ ונאש רשפא-יא .ץוביקה לש תולבגומה תויורשפאה ןמ

 םיאצויה לש םמוקמב .תוטמתשהו תופייע ךכב ןיאו היילעל םירושיא תעכ ריבעהל

 .םיפינסהמ םישדח םירבח ואובי

 םידיקפת אלממכ ןאכ ץוביקה תא םיאור ונא : (ריעצה-רמושה ,יטנלפ) יקצלג חשמ

 .ץוביקה לש תוימינפה תומילבורפה ןורתפל אצומה תדוקנ יהוזו םייכוניח
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 תרגסמה ךותב וז הלאש רותפל רשפאש המכ דע איה הנוכנה ךרדה -- םילוחל רשא
 .ץוביקל ץוחמ אצמיהל חרכומ ןורתפה -- ץוביקה לש ותורשפאב הז ןיא םאו תיצוביקה
 .לבגומ הרשכהה ןמז יכ ,רתויב תילאוטקא וז הלאש ןיא ונלצא

 עיגה ץוביקב םירבחהמ לודג קלח .תויטאמגודל ספתיהל ונל ןיא : (הירחש) יתפרצ
 ןיא .תחא הטימב העבראב הניש לש היצזילאידיא שי .םזיביטקלוקה ןיינעב תוינוציקל

 -ידניא ונניא תויביטקלוקל דוגינה .תוימצעה תא לטבל ןיאו ביטקלוקהמ ןחלופ תושעל

 לכ תא יוטיב ידיל איבהל רבחל רשפאל ךירצ ץוביקב .םזיאוגיא םא יכ םזילאודיב

 עפש לש םומיסקמל רותחל הכירצ תיצולחה העונתה .טרפה תא חינזהל ןיאו ויתוחוכ

 .םינווג יובירו

 -- העונתל קיזי אל הז םא .הלוכ העונתה תלאש איה -- היילעל םירושיאה תלאש

 .היילעל םירושיא דעב ונא

 -- הלוחה תא אירבהל לוכי ץוביקה םא .תינויפיצנירפ הלאש ללכ הנניא םילוחה תלאש

 .רבחה ייח תא ןכסנ אלש ןבומ -- ואל םא .תאז השעיש

 דובעל ךירצ אלו השק םש הדובעהש הבוסולק דגנכ םיסירתמ : (הבופולק) שיפ
 דובעל לוכי "יוג, קר םאה .ונלש רבח יפמ הלאכ םירבד עומשל יניעב הומת .הב

 יכ תושקה תודובעל "םייוג, ץראב ויהיש םיצור ונא ןיא !אל -- ידוהיו השק הדובעב

 .רתויב תושקה םג ,תודובעה לכב ונמצעב תושעל םא

 תיבויח השיג ךותמ תויהל הכירצ וז תרוקיב םג ךא ,הזרפה דגנ רבדל רשפא

 ,הז םוקמב תוזחאיהה םצע .לודג המ-רבדל הריתח שי ,ףועמ שי הבוסולקב .תודוסיל

 תוכזב קר אל .לודג רבד אוה -- לעפמה םצע ,םישק םה וב םייחהו הדובעה יאנתש

 יאנתש םיצור ונא ןיא .םויכ המויק תוכזב םג אלא ,זכרמב דומעל הבוסולק היואר רבעה

 .םישק םיאנת ינפמ עתריהל ונל רוסא םלוא ,אקווד םישק ויהי הרשכהה ץוביקב םייחה

 שיו -- 1924-5 תונשב היהש יפכ תויהל בושי הרשכהה לעפמש הצרנ אל :רורב תחא

 .הרשכהה תודוסי תקמעה לע ךרבל

 הרזחב םתחילשו היילעל תעכ םירבח רושיא לע העצהל םיכסהל םילוכי ונא ןיא

 תיצולחה העונתה לש ידיחיה ןעשמה -- ץוביקה קוריפל איבנ ךכי-ידיזלע .םהיתבל

 םילשג אל ונא .ץראל היילעה לע תושדחה תוריזגה חכונ םג הלהבל םוקמ ןיא .וז העשב

 .טקיפיטרסל ץוחמ -- ץראל ךרד שפחל ונילע .םילוענה םירעשה תא ץורפנו

 .ץוביקה ךותב ןנורתפ תא אוצמל תוכירצ תולאשה לכ : (הנכור 'בק) ץןמרפיוה

 רודחל םינכומ תויהל ונילע .םיצוביקה ןיב תידדה הרזע תויהל הכירצ םילוחה תלאשב

 .ונליבשב השק היהתש הדובע ןיא .הדובע לכל

 םייחה תולאש לכ תא ץוביקה רתופ תמאב םאה ,איה הלאשה : (בונאי) בוקלאיפ
 איה ףא החיכומ היילעה תואצוהל םהירוה ידי-לע םירזענ םירבחהש הדבועה .רבחה לש

 שי תמאב המ ןוחבלו תוארל ונילע ךכ ךותמ .הלוגב ץוביקה לש תויורשפאל לובג שיש

 .אל המו תושעל ונתלוכיב
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 יפל הזה גשומל סחייתהל ןיא ץוביקב תיתוברת הלועפ לע ונרבדב : (הבוסולק) שיפ
 ונלצא םיעבוק םדבל רפסהו ןותעה אלו האצרהה אל ,החישה אל .תלבוקמה הרדגהה

 ,הדובעל רבעמה םצעב תוברתה תאטבתמ ונכותב .תיתוברתה הדובעה לש הנכת תא

 -יתב יאצוי םג המו ,ותיבב הנשו דמלש לארשימ רוחב .םירבחה ןיב םיסחיב ,הדובעב

 הדובעה לשו הדובעל רבעמ לש הלאה םיטנמילאב יאדווב שי םהיבגל ,םיינוכית רפס

 ,תעכ םלוא .םייתוברתה םהיכרצל ףאו םיינחורה םהייחל ברה קופיסה ןמ -- ץוביקב

 ירה - "ץוביקב תוברת,, גשומה לש תרחא הסיפת אל םא בייחמ וניצוביק לש בכרהה

 .יתרבסההו ידומילה דצה ,תיתוברתה הדובעב ינשה דצה לש השגדה

 קר אל םימעפל רסוחמה ,תובחרה םעה תובכשמ ,שדח ישונא סופיט תעכ ונלצא
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 ותסינכ התיה םעפ .י"או תונויצה לע תוירטנמילא תועידי םג אלא ,הרורב תיצולח הרכה

 הפיאש ךותמ ואב םה .תידוסי הכפהמב הרושק "ץולחה,,ל -- הרוחב םג המו -- רוחב לש

 ונא .ייהיילע-ינב , ,םידיחי לש תורדתסה תויהל ונלדח תעכ .ןיכרע יונישל תונוכנו

 .תוכיאה ןובשה לע אובי יתומכה לודיגהש הצרנ אל ךא ,הבחרהה לע םיכרבמ

 .םירבחה לכל תירבעה ןושלה תלחנהל םיצמאמה לכ תא תושעל ךירצ ,לוכ תישאר

 דומיל בייחמ הז .ץוביקב ןנשיש תומצמוצמה תויורשפאה תא ףא לצנל שי ךכ םשל

 םוי-םוי ייחב רובידה תפשכ תירבעה הפשה תא טילשהלו -- םיעדוי םניאש הלאל הפשה

 -- תירבע הביבס ול הצוחמ םג אצמי אל גוחב דמולה רבחה םא .םיעדויה יגוחב

 .הנאובת אל ןהל םיווקמ ונאש תואצותה

 ץראה ייח .הרשכהה ץוביקל תילארשיצראה תואיצמה תא רידחהל -- ינשה ךרוצה

 הרשכהה ץוביקב רבחה .ןאכ ץוביקה לש םוי-םוי תולאש םג תויהל םיכירצ היתולאשו

 עיגהל ךירצ ,וננותע ,"רבד,, .לארשי-ץרא לש התריוואב תויחלו םושנל ךירצ הלוגב

 .םיצוביקה לכל

 עיפשת ותוחכונ .ץוביקב י"אמ רבח לש ותועקתשה -- אוה ינויח חרכה : ןורחאו

 .םהב קר אלו -- םהה םיחטשב הברהב

 תא עדיי רבחהש תויהל ךירצ תיתרבסהה הלועפה לש ןוויכה : (בונאי) בוקלאיפ
 .ץראב ביטקלוקה תודוסי

 תויצוביק תולאש ןורתפב תיתוברתה ונתלועפ תא ליבגהל ןיא : (הירחש) יתפרצ
 ,איה הלאשה .תודגנתמ תויוברת ןיא .הקמוע לכב תויהל הכירצ הלועפה תינכת .אדירג
 .תוברתהמ תונהיל ונישנאל רשפאל ךיא

 .תיטקרטסבא הנניא ץוביקב תוברתה תלועפ תא ונא ונתסיפת : (יטנלפ) יקצלג
 הנוש יתוברת שוכר ילעב םישנא ץוביקל םיאב .םייחה םצעמ תעבונ ונלש השיגה
 ונלצא תיתוברתה הדובעה .ףתושמ יתרבח יווה תריצי םשל דחי לוכה תא גזמל ונילעו

 יכ ,םידיבכמ ץוביקב םייביטקייבואה םיאנתה .'וכו החישב ,תפתושמ האירקב תאטבתמ
 םיגוחב תוחיש רקיעב םילהנמ ונא ןכ לעו ,תורמשמ יתשב םידבוע םירבחה בור

 .םימצמוצמ

 םיצולח רישכהל אוה ןאכ ץוביקה לש ירקיעה דיקפתה : (הציבורכמור) בולוג הרש
 ייטרפ קשמ,, לש העפות שי םא .ץראב ץוביקל וישנא תא ךנחל ךירצ ןאכ ץוביקה .י"אל
 -תוברתל רקיעב ונביל תמושת שידקהל ונילע .הדגנ םחליהל ךירצ -- ןאכ ץוביקה ךותב
 .םוי-םוי הרבחה ייח תמר תאלעהלו יווהה רופישל תושעל ,םייחה
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 -- הלאשה ךותמ תועבונ תונושה תוסיפתה : (ץולחה, זכרמ ,קסניפ) רנייו ה'קרא
 םיעדוי ונא ,ץוביקה תא ךירעהל םיעדוי ונא .הלוגב ונתעונתב ץוביקה לש ודיקפת המ

 .ונתעונתב ינויחו ישממ המ-רבד שיש לוכל הארמ ץוביקה .תיצולחה העונתה רצבמ אוהש

 הרטמ אלו ,לארשי-ץרא ליבשב ,הרטמל יעצמא אלא וניא ףוס"ףוס ןאכ ץוביקה םלוא

 .תיביטקודורפ הדובעל םירבח ינומה תרבעהל ,העונתה תורישל דמוע ץוביקה .ומצע ינפב

 רוכזל שי דימת ךא ,רתוי הלועמ יצוביק יווה ןאכ רוציל הריתחל בויחב םיסחייתמ ונא

 .תיטסילאיצוס לארשי-ץרא -- איהש ,ונלש הדיחיהו תחאה הרטמל ןווכמ תויהל ךירצ לוכהש

 דע תויהל לכות וז םג ךא ,הבחרהב םיצור ונאו תינומה תויהל הכירצ ונתעונת

 לש ותואירב לע רומשל ךרוצה ןמ םא יכ תויחונב ןוצר ךותמ אב הז ןיא .עודי לובג

 הברזר ונל היהת אל תרחא ,ץראב הדובעל םיאירב םישנא ןיכהל ונילע .דבועה שיאה

 בכרומ ונלש ישונאה רמוחהש רוכזל ונילע ,ץראב הדובע תודמע שוביכלו המשגהל

 ןיא הז ןינעב המזגהה .םליבשב הנניא השקה הדובעהש רשפאו םיריעצ םירבחמ ובורב

 חלשיהל ךירצ הלוח לכש רמוא ינא ןיא .םילוחה תלאשב םג םיזירפמ .הקדצה לכ הל
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 -- ואפרל ץוביקה לש ותורשפאב ןיאו ןכוסמ בצמל הלוח רבח עיגה םא ךא ,התיבה

 .םידרוסבאל םיעיגמ -- ואל םא ,ותיבל ותונפהל שי

 םירושיא ןיא -- היילע ןיאשכ ,םירעש תליענ תעב ,תעכ : היילעל םירושיאה תלאשב

 םא .הנכסה תעשב הכרעמה תא םיבזוע ןיאו רורב אל ןיידע בצמהו תיזחב ונא .היילעל

 ץוביקל םריבעהל םא יכ םהיתבל םירבחה תא רזפל ןיא -- דחא םוקמב הדובע רסוח שי

 .םישדח הדובע תומוקמ אוצמל רשפאו ךירצ .רחא םוקמב ץוביק ןגראל וא ,ינש

 םלוא ,תוברת הז ומצעלשכ יצוביקה יווהה םנמא .ץוביקב תיתוברתה הלועפה לעו

 םיישעמה םירודיסה .םיילמרונ הדובע ייח ויהי םאב קר ןכתית המשל הייואר םייח תוברת

 .ומשל יואר יתוברת-יצוביק יווהל םדקומ יאנת םה םיינכטהו

 םיפתתשמ יכ ץוביקה תולאש רוריבב דחוימ ךרע -- וז הצעומל : (י''א) הטיול
 הלאו ץראב ץוביק ייחב וסנתה רבכש הלא ,םייח ךרע םליבשב אוה ץוביקהש םישנא וכ

 ןכותל יוטיבה אוה ץוביקהש איה ונלש השיגה .הלוגב ,ןאכ רבכ ץוביק ייחב םיליחתמש

 יוניש וב שי ,וייוקיל לכ ףא לע ,ץראב ץוביקה .תיטסילאיצוסה תונויצה לש ידוסיה

 םא .תויצולחה תמשנ תא יוטיב ידיל איבמה והשמ וב שי הלוגב ץוביקה ,םייח יכרע

 תולאשה לע ןודל ונילע זא וא -- השיגפב םיפתתשמה לכ תלחנ איה תאזה החנהה

 .תידדה הנבהל תונוכנו ןוצר ךותמ ,חותפ בלב ונלוכל תופתושמה

 -סהל ףונמה תא ונידיב הנתנש איה .תיפוסה הרטמה איה ונתעונתל אצומה תדוקנ

 םרט ךא ,הרטמה לא םירתוח ונא .ץראבו ןאכ ונל שיש המ רוצילו תואיצמה לע תורעת

 .ךרדב תונחת ןנשיו שדח בלש לע ונא םילוע םעפל םעפמ .ךרדב ונדועו הילא ונעגה

 ונא .ונתלועפ תא ןווכל הז יפלו -- םיאצמנ ונא הנחת וזיאב ןוחבל ונילע ןמז לכב

 קר ונניא ץוביקה ןאכ םג ןכלו ,הלוכ תיצוביקה העונתהמ קלח ןאכ ץוביקב םיאור

 תישארב קר ןאכ ונאש ,וז הרכה ךותמ .הלחתה לש בצמב עובק ץוביק םא יכ רודזורפ

 רתוי הנבה ןאכ רידחהל ונילע .תויטרקנוקה תולאשה רוריבל תשגל ףא ונילע ,ךרדה

 ץוביקהש םיעבוק ונא םא םג .טרפו טרפ לכ םע עגמב ץראב יצוביקה ונלעפמל הלודג

 םייקמה לכ :ללכה יפל ,רבח לכל ,דחא לכל תדחוימ השיג הצוחנ ,םינומהל ךרד אוה

 .אלמ םלוע םייק וליאכ -- ץוביקב תחא שפנ

 םיאורה הלא לש םתדמע הנוכנ אל .תובואכה תולאשה תחא איה םילוחה תלאש

 ןורתפ לועב תאשלמ ומצע תא רוטפי ץוביקהש הז ידי לע ,לקה אצומה תא םהינפל

 התפרחה עונמל ידכב םיימינפה ונייח רודיסל הגאד תויהל הכירצ לכ םדוק .תאזה הלאשה

 .ונמצע ונב יולת םג הברה ךא ,ונב םייולת-יתלב םיאנת םנשי םנמא .םילוחה תלאש לש

 שפחל שי -- האולמב וז הלאש רותפל תלוכיה ץוביקל ןיא םאו תויורשפאב בשחתהל שי

 ללכה ןמ םיאצוי םירקמבו ,ילאודיבידניא ןפואב ןורתפ שפחל ךירצ םימעפל .ינש אצומ
 ןיא ךא ,רבדבש םיישקה תא ריכמ ינא .אפרתהל התיבה עוסנל הלוחל תושרהל

 .תרחא הרירב

 תרמוא הנניא הבחרה לבא ,הבחרה דעב ונלוכ פיצנירפב : םוצמיצו הבחרה תלאשב

 םומינימ ןובשח לע םיבחרתמ םא .תויורשפאהו םיאנתה לכ לוצינ אלא ,םישנא תפסות קר

 .הבחרה וז ןיא -- םוקמב םיאצמנה םירבח לש םיכרצה

 אוצמלו ףושחל ךירצ םא יכ ,התיבה םישנא חולשל ןיא הדובע רסוח לש ןמזב

 .םיידי קוביחב תבשל ןיאו ףרוחב הדובע רסוח םע םילשהל ןיא .םישדח הדובע תומוקמ

 הבוחה ןאכמ .הנוילע רתוי םייח תגרד -- םשוריפ ץוביק ייחש רוכזל שי ,לוכה לעו
 ןטק ירודיס לעפמ לכ .םייחה יחטש לכב םיאנתה רופישל תושעלו ןויקנה לע חיגשהל
 ךרדב ההובג רתוי תוברתל ,לודג לעפמ תארקל המידק דעצ אוה ול םירסמתמ ונאש
 .תפתושמה הריציה

 .השק תואיצמ לע תונעשנ ןהיתשו תועד יתש תולגתמ הזה חוכיווב : (יייא) ןיקנבמ

 הוולמה רבד שי .םירקיעב ,םייחה ןכותב םג ךא ,םירבחב דואמ םיעגונ הלאה םירבדה לכ

 םג ,דימת תבחרתמה תיצולח העונת ונאש תויה :ונממ טלפמ ןיאו דימת ונתעונת תא
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 .םייתשה ןיב דוגינ רצונו תוחתפתה לש תוגרד יתש ןנשי ןכל -- הלוגב םגו ץראב

 שיו ,שוביכ הכירצ דוע וז הגרד -- םישדח םיגוחלו הגרד וזיאל העיגה העונתה

 בל םישת אל העונתה םא ,תויתתיכ לש הנכס ףא שי .הרוחא העונתה תא ריזחהל הנכס

 איהו השק הייעב וז םג .םעה ןמ המצע תא קתנת ךכ ידי-לע ,הילא םיפרטצמה םיגוחל

 םינומהה לש דימתמ שוביכ לע הנובה ,תדחואמה תיצוביקה העונתה לע דוחייב השקמ

 .םעל ךרדכ תיצוביקה העונתה תא האורהו

 הגרדה תא גישהל לוכי שדח רבח לכ אל .םיעירכמה םהו -- םירקיע שי תאז לכב

 תלחנ וישכע אוה םידיחי תלחנ םעפ היהש המ תאז לכב ךא ,הילא העיגה העונתהש

 םינושארה ועיגה ןהילאש תוגרדהו דימתמ לודיג םינשה לכ םיאור ונא .תובר תואמ

 .התובחרתהבו הלודיגב ,העונתה לכל וק תויהל תוכירצ

 ןכותל הדרח םג שי ךא ,ונלצא םיאצמנה םישנאה לרוגל הדרח שי םירבחה ירבדב

 ונתרטמ .ישוקה תא ןיטקהל הגאדה ןמ ונתוא ררחשמ הז ןיא .ונתעונת לש ינויצולובירה

 הלק ךרדה ןיאש ,הרורבה העידיה םג הוולתמ וז הרכהל ךא ,ןברוקהו לבסה הניא

 ךירצשכ הכפהמ תללוחתמ דחא לכ לש ובילב .ישוקה ןמ ענמיהל ןיא םיתעלו רתויב

 .ןברוק םג הזב שיו ,בר ישפנ לבס הזב ךורכו יטרפ ןיינק םוקמב ירוביצ ןיינקל לגרתהל

 הזו .דחא לכ לש ושפנב תימינפ המחלמ שיו דחא לכ ייחב אטבתמ ינכפהמה ןכותה

 .טרפו טרפ לכ לש הרכהה תאו ןוצרה תא תשבגמ איהש תנגרואמ העונת לש החוכ

 לוטילו ךרדה תא רבחל תוארהל ונילע .ינויצולובירה ןוצרה תא שבגל ץוביקה לש ודיקפת

 םזילאיצוסה .תונכסה תטעמהל הגאדה ונילעש ןבומכ .ולרוגל תוירחאה תא ונמצע לע

 .הנממ ענמיהל ןיאש עדוי םג אוה םלוא ,הנכסה תא שפחמ וניא ינכפהמה

 תודוסיה וא םייקה דגנ דרמה םאה -- ונתיאמ םדא לכ לש ושפנב רתוי שרשומ המ

 ,טושפ אל הזש יאדו -- השק הדובעב םירחובו םהייח תא םינכסמ םישנא םא 1 םימייקה

 הזש יאדו -- ונממ םיחרוב "םייוג.,, םילעופש םוקמב הדובעל ונירבח תא םיחלוש םאו

 ונא ןה !השק הדובעמ םיטמתשמ םישנאש הזמ אל םאה :דחפל ונילע הממ ךא ,ער

 ! הינשה ירחא תחא ,הדובע תודמעמ החירבה תא ,תידוהיה םילעופה תעונת תא םיריכמ

 .ותוא חפטל ךרוצ ןיאו -- ונכותב שרשומ ךכ לכ אוה אלה השקה הדובעה ינפמ דחפה

 ,תיצולחה הלוגב ,הפ רוציל רשפא יא -- ? ךנחמ ךרע ול שיש ,ץוביקה גוהנל ךירצ ךיאו

 .םידוהי ליבשב ןניאש תודובע שיש הירואית

 רומשל ךירצו רבחה לש תינפוגה תלוכיל םיאתהל ךירצ הדובעה שוביכ תאש ןוכנ

 אל .םילוח יובירל איבהל אל ךיא ךכ לע ןודל ונילעו ,דיחיה לע ,ישונאה רמוחה לע

 םאב תיצוביק תוירחא היהת אל ךא ,הסמעמל ונילע לופיי םילוחה ןיינעש הצור יתייה

 גואדל שי שארמ .תווצמה לכ החוד שפנ חוקיפש ןבומכ .וז הלאש ןורתפמ טמתשנ

 ייח ץוביקב תויחל ולכוישו תיסיפ הדובעב דומעל םילגוסמה םירבח הרשכהל ורשאיש

 .םיירבע תוברת ייחו לעופ

 ךא ,םוקמה תועיבק תרוצב עובק אוה ןאכ ונלש ץוביקהש העד העמשנ חוכיווב

 םילעופ ונגה : םינעוטו וז העדל םידגנתמה םירבח שי ,ךדיאמ .םיעובק םניא םישנאה

 םע .תעבוקה איה הלא םירבח לש םתנעט -- יניעב .םיעובק ץוביק ישנא וננה ,םיעובק

 תופתוש ייח תויחל אוה ונוצרו הלטב ייח תויחל רבחה לדחי הרשכהה ץוביקל ואוב

 םלוא ,םיננוכתמ ונא הילאו ,לארשי-ץרא -- אוה ונתעונת לש ןוילעה ךרעה .ןויוושו

 קר שמשמ אוהש הרכה ךותמ דימת תויחל לוכי ןאכ ץוביקב רבחה ןיאש ןיבהל ונילע

 הרטמהו םיעצמאה רבד לש ותימאל יכ ,הרטמל םיעצמא ןיב לידבהל ןיא .הרטמל יעצמא

 בושח היהיש ךירצ .םוקמ לכב םמצעל ךרע םה ץוביקב םייחה .דחא סצורפ םיווהמ

 .םיאלמ םייח תויחל ךרדה וינפל החותפש שיגריו וייחב עגר לכ םדאל

 ירעשש ןמזב .םילוע בכעל ונל רוסא היילע שיש ןמזב : היילעל םירושיא ןינעב

 ןוונתהל לולע ץוביקל ץוחמ םדאה יכ ,היילעל םישנא רשאל ןיא -- םירוגס ץראה

 .ןמזה ךשמב

 ינא ןיא .ריעצה-רמושה לש םיצוביקה תויעבב ףתושמ ןויד ןאכ היה אלַש לבח
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 היהי דואמ ערו הלש םיימצעה םיגשיהב קפתסהל הכירצ ריעצה-רמושה תעונתש רובס

 .דחאמו ברקמ ןכות הב היהי אל םא -- היקלח לכ לע -- ונתעונתל

 .קדצומ אל טלחהב הז .וניצוביקב תיאלקחה הרשכהה החנזוהש לע לבוק ינא ,ףוסלו

 ךרע םגו ךנחמ ךרע שי .ונליבשב רתויב הבושחה איה תיאלקחה הרשכהה ,ףוס-ףוס

 לכ דיזלע ,ןטק וליפאו ,ימצע קשמ ?ץוחנ .ימצע קשמל תוירחאה חופיטב ישונא

 .הרשכה ץוביק

 השיגפה תונקסמ

 םע םהירשק תא וקתינש םירבח 700 םשב ,היסלופ-ןילהווב "ץולחה,, יצוביק תשיגפ

 תא תפרצמ ,ץראב הדובעלו היילעל הרשכה םשל םיצוביקב וזכרתהו םרבעו םתיב

 תוכזב תשקנתמה ,ץראל םילעופ תיילע לע הריזגה דגנ יצולחה הנחמה תאחמל התאחמ

 יעצמא-יתלב ןפואב תעגופהו הדובע-תדלומ ןיינבל ידוחיה םעה ינומה לש תירטנמלאה

 .תידיימ היילעל םינוכנה ,םיצוביקב םינגרואמ םיצולח יפלאב

 לשחלו קימעהל ,תורושה תא קדהל הבוחה תיצולחה העונתה לע תלטומ וז העשב

 תויצולחל ישממה יוטיבה -- תיצוביקה הרשכהה חטש תא ביחרהלו יצולחה ןוצרה תא

 ותמחלמל תופרטצהלו היילעל דימת ןכומ ,ןמאנ םיאולימדליח רישכה ןעמל -- המישגמה

 םעפה םג עדיי ,ןחבמה תועשב דימתכ .יצוביקה ולעפמלו ץראב ירבעה לעופה לש

 -קעה ,תירבעה תויצולחל זועמו רצבימ תויהלו העונתה יניינע רמשמ לע דומעל ץוביקה

 .הליפעמהו תינש

 םתוירחא תא תולגל וז העשב ועדיי םיצוביקב םירבחה יכ ,הנוחטב תא העיבמ השיגפה

 ויתודמע תא ורצבי ,ץוביקה לעפמל ביבסמ רתוי ודכלתי ,תיצוביקה םתונמאנו תיצולחה

 .ץראה ירעש ץורפנ ידע םוקמב וזחַאייו ונכת תא וקימעיו

 -ולחה םיצוביקה ואלימ רשא ,בושחה דיקפתה תא השיגפה תנייצמ ןוצרבו החמשב

 םטלקיהב ,ץראב תיצוביקה העונתל םהירבח תופרטצהב ,היילעב הנורחאה הפוקתב םייצ

 תושדח תודמע תריציב ,תומייקה היתודמע רוציבב ןמאנ דעסו ןעשמ הל םשמשב ,הב

 .ץראב ירבעה לעופה לש יצוביקה לעפמה תכשמהבו

 תושדחתהו םייח יכרע לש ידוסי יונישל הפיאשה יוטיבכ ץוביקה תא הכירעהב

 -ולחה םידיקפתה לש ירקיעה אשונכו ,ץראב ןויוושו ףותיש ,הדובע ייח תארקל תיתרבח

 ומוקמ תא הכירעהבו ,תיטסילאיצוסה-תונויצה תמשגהב ץראב םילעופה דמעמ לש םייצ

 ןוגריאב הדיחיה הרוצה רותבו יכוניח דוסי רותב תיצולחה העונתב ץוביקה לש דחוימה

 : תינויחה תובישחה תא השיגפה השיגדמ -- היילעה רודיסבו הרשכהה

 ; "ץולחה,, לש וכוניחב תיצוביקה המגמה תרבגהב (א

 .ץראב תיצוביקה העונתב םכשמה תארקל "ץולחה,, יצוביק ןוויכו ךוניחב (ב

 םירושיא-ליל

 .השראווב רשא הלאמ ןאכ םישק ,הארנכ ,םילקאה יאנת .הבוסולקל יתעגה ...

 יתבל יתכלה יאוב םע רשאכ .גלשב תעבוט וליאכ הלוכ הבוסולק .רוק .ףרוח

 "הפירג,,ב םירבחה לש 50%7מ רתוי ובכש יאוב םויב) םילוח רוקיבל ץוביקה

 ףסונ .גלשב םייכרבה דע ונכרד .םיתבל עיגהל "תושפנ תנכס,, התיה (תינומה

 ,ןבל גלש ,רוחש ברע,, : קולב לש תורושה ןמזה לכ ינוויל ךרדב .ךשוחו חור הזל

 "...םדא ןוכי אל וילגר לע

 לכב רקבל יל אצוי אקוודו .הבוסולקב ירוקיבל תיעיברה םעפה יל תאז

 ירוקיבב .ץוביקב םייחה יווהו בצמה םג הנוש הז יפל .תרחא הנש תפוקתב םעפ
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 ...וישכע הנהו .םיחונה ץייקה יאנתב הבוטל םייוניש הברה יתפקז ,ץייקב םדוקה

 .לוחכ ךפהנ םידייוסמה תוריקה עבצ .העיזמ םילזונ תוריקה -- לכואה רדחב

 רדחבו לכואה רדחב .םיתבל ורבעוהו תיבה תיילעמ םירבחה ודרי ףרוחה תביסמ

 ופפוטצה .רוביצ ידיקפתל קר םישמשמ םיירוביצה םיניינבה .ועגנ אל האירקה

 ."היגש המוק,, המקוה םירדח הלא-יאב .הטימב תורבח שולש בוש ,םירדחב תצק

 ודבע ירוקיב ימיב .טלחומ טעמכ הדובע רסוח :ץוביקב השקה בצמה ףסונ הזל

 .'הז 4000-ל בורק ןוערג שדחמ שי .םוקמב םיאצמנה 160-מ םישנא 10-מ רתוי אל

 ונועריג תא ,ץוחה ןמ הרזע לכ ילב ,ומצע ץוביקה הסיכ םידחא םישדוח ינפל

 הנכס תמייאמ םוי לכ .יארשאה תורוקמ טעמכ וקספ .הלכלכה תא ומצמיצ .םדוקה

 ,םיפלודה תוריקה -- הז לכ םע דחי םלוא .הקוצמה איה תאזכ .חמק לבקל קיספהל

 ,אוב םע דימ יתשגרה -- תילכלכה הקוצמהו "הפירג,ה ילוח ,ףרוחב רוקה

 ךותב .םוקמב תושרתשהו הרבחב תוביצי וזיא ,םירבח םע תונושאר תוחישב

 ץוביקב אקווד יכ ,רבדה ףלאמ .תדחוימ תומימח יתשגרה הלאה םיפלוזה תוריקה

 תיללכה הריפסומטאב תשגרומ -- הפ וגל םנשיש הלאמ ינומההו לודג יכה ,הז

 תויזגטרפ ול שי רשא הזכ םג אולו ,רחא ץוביק לכב רשאמ רתוי תדכלמ תומימח

 ירפ איה .תירקמ הניא הפ הרצונש תאזה הריוואה .'וכו תוינגרוא ,תוימיטניאל

 -תהה ;רבעמ קר הז ןיאש ,םייח ךרד לש תישאר לאכ ,ןאכ ץוביקל העודי השיג

 .תאזה הריפסומטאה תא רציש והז -- היילעה דע הפ תוזחא

 -וערת הברה םיעמוש אל תאז לכב .הקוצמהו ישוקה תשגרה םג שיש ןבומכ

 םיגשיה םג םנשי .הרכהב ותוא םיאשונש טעמכ ,בצמל םיניבמ םירבחה .תומ

 לנפל םהב יתלחתהש םירודיסה .םישקה םיאנתה לכ ףא לע םירודיסב םיעודי

 הבוסולקב חבטמה .םירוסמו םיאנק םיכישממו ךשמה ואצמ 'וכו חבטמב הנש יצח

 םילכה תרימשל "םיטוחמ,, ינימ לכ ,םיטיהר תצק ופסוג .תפומל רדוסמ םויכ

 ךותמ ותכאלמ תא השועו רבדל רוסמה רוחב חצנמ חבטמב הדובעה לכ לע ,'וכו

 ,חבטמב תודבוע לש העובק הצובק ףוס-ףוס םג הרצוג .הבר תוריסמו העידי

 ,תועובק תורבח 4 ; (םישדוח 7 יגפל ואבש הלאכ) הבוסולקב ריעצה רודהמ אקוודו

 -- תבוגה לע דמוע הז םג -- יטתסאה ןבומב קר אל ,ןבומכ) הייגשהמ תדמחנ תחא

 הדובעה ביט תא ךירעהל םיעדוי םירבחה .(תוירחאבו רדסב ,תוריסמב רקיעב לבא

 הקוצמ לש םינמזב טרפב ,ץוביקב חבטמה "תומילבורפ,, תא ריכמש ימ .חבטמב
 םירבחה דצמ תונעט ןיאש הזב הברה תיתרבחה תובישחה יהמ עדוי ,בער יצחו

 ,הזל ףסונ .חבטמל טלחומ ןומיא שי .הבר תוירחא לע םג דיעמ הז .חבטמה יבגל

 ןיאש העשב םג םיריכמ םירבחה .ןומיא שי וילא םגו תלוכי הארמ שדחה יאנסחמה

 תעבראב .םייביטקייבואה םיאנתב םא יכ ,םשאה וב אלש ,םהיכרצל קיפסמ קופיס

 -- יללכה ןואכידה ,םייטילופה תונולשיכה ,היילעה תקספהמ ,םינורחאה םישדוחה

 -- הנבור תצובקמ םישדח םירבח ופסוג הז תמועל .ץוביקה תא רבח ףא בזע אל

 רעונה והז ;ליגב םגו הבוסולקב םתויה ןמזב םיריעצ רתויה םה .רפסמב 3

 .הבוסולק לש

 "רבד,ב טמחשה תקלחמ תעפשהב .(ונלש דורח-ןיע תמגוד) ןמוי םג םיאיצומ

 .יאובב יתאצמ דוע ול דה ."יזוידנרג,, יטמחש ריגרוט ןאכ םייקתה

 העיגה .עברו הנש רחאל ןושארה -- קשרממ בתכמ לבקתנ :ערואמ היה
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 ותוא ואירקה .תירבע .םיפד 13-בתכמ בתכ .הבוסולק תרזפתמש העומשה וילא
 "ושמה ךרדל תודחאה תשגדה םע ,דחואמה-ץוביקה לע -- ובתכמ רקיע .ומגריתו

 .ול תונעל "םיננוכתמ,, .םשור השע .ץראב ולש תפת

 ,[ןמדלפ] הזילע ילב הבוסולק תא תוארל יתגאד הבוסולקל םעפה יעסונב
 ,ןוילע רודיס ילבמ ,גואדל דימת תעדויה הרבחה ,י'צלפ תגולפב וישכע תאצמנה

 -- ץוביקה ןמלא אל ,הנהו .חרוא תלבק ,ןויקנ ,םירודיס : הגאד שרודש רבד לכל

 -- ,םיגטק םירבדל הגאדבו לועב תאשל תועדויה תוטקש תורבח ,תורחא ואב

 רדסב םג .ץוביק לכ לש םויקל דוסיה תא הווהמה "הארנ יתלבה,, סופיטה הז

 .לופיטו הגאד ינמיס שי ,תופיפצה תורמל ,םיתבב

 ובכש םירבחה בור םלוא ,הפיסאב ליחתהל ןושארה ברעב דוע יתיצר

 וחיטבה תרחמל .םייקתת איה םא ,ברע ותואב הפיסאל אובל ילע ומייאו "הפירג ,ב

 : הדובעל םייוכיסהו בצמה תא ונרריב .הלהנהה תבישי ונרדיס .יתענכנ .אירבהל

 םייוכיס הזיא דוע םנשי ,שיא 50 קיסעתש ,הרסנמב הדובעה ליחתת 4.1.1931-ב

 םישפחמ אל ןאכ .הבצחמב היהי המ רורב אל .הנטיקור י'ע שדח הדובע םוקמל

 : םויכ המילבורפה רקיע .הדובע שופיחב םא יכ ,התיבה םירבח תחילשב אצומ
 ,זכרמה רבח לש בצמב יתייה .הדובעה ליחתתש דע רבעמה ןמזב רדתסהל דציכ

 רסוח ידכ דע ,זכרמה לש ,יפסכה ,הז בצמב .עישוהל ודיב ןיאו בצמה לע עמושש

 ונרביד .יפב ישממ רבד םוש היה אל ,הבוסולקב ירוקיב רודיסל ךרדה תואצוה

 .תונוש תויצניבמוק לע

 שי  .היילעל תוגכה םשל םילועה תאיצי לש ריהמ רודיס :היינשה הלאשה

 ,אוהש ךיא םירדתסמ רבכ ויה ומצע ץוביקב .םידגבו םיילענ לש הפירח הלאש םג
 .המב טושפ ןיא ץוביקה ןמ תאצל לבא

 יתדמע .הפיסאב יתחתפ .הסיסתו הבר הנוכת .םע תבר .הפיסאה התיה תרחמל

 לע יתרפיס .םילועה תריחבב ונתוא בייחמ הז המלו העונתבו ץראב בצמה לע
 .םידמעומ 260 ךותמ שיא 70-ב רוחבל היה ךירצ .זכרמה י"ע םיטקיפיטרסה תקולח

 .ץוביקל הדירי לש וא היילע לש םימי תויהל םילוכי רושיא לש םימיה,, :יול רביד

 ונלביק .ורביד אל םירבחה "...תימינפ היילעל איבתש הריפסומטא רוציל ךירצ

 דחי תרשאמה הדעווה) היילעה תצעומ תריחבל ושגינ .האדוה תקיתשכ הז תא

 תלעב היהת הצעומהש ךרוצה תא ונייצ .(ץוביקהמ םילועה תא זכרמה כ"ב םע

 הצעומל .םירבחה רוביצ לכ לש טלחומה ןומיאה הילא היהישו הבחר תוכמס

 .ןיבר ,ץנרקנמולב ,ץיבולדיש תימלוש ,רלימ הנח ,שיפ ,ץישפיל בקעי ,יול :ורחבנ

 אל התיה הדובעה .םיפוצר םימי השולשו תוליל השולש ונבשי הצעומב

 65 רוחבל היה ךירצ (א :אמגודל ,םייגולוכיספ םגו םיישממ םיישקב הוולמ ,הלק

 גשומל (ב .הרשכהב ךשוממ ןמז םיאצמנ םלוכ רשא ,260 לש רפסמ ךותמ םירבח

 יואר רבחהש וישכע דע ןייצמ היה הז .העודי תרוסמ ןאכ רבכ שי "םירושיאה,,

 םיטקיפיטרסה רפסמ :תרחא םעפה .תישממ היילעל רושיא אקווד ואלו היילעל

 םילועה תריחב םא יכ ,תימתס הכרעה אל אוה ושוריפ רושיאהו ערפמל עבקנ

 קר ולעי הברזרהמ) הברזרלו היילעל :םיגוס יגש לש הרוצה רושיא (ג .השעמל

 .(היילעל םירשאנהמ אוהש ימ תולעל לכוי אלש הרקמב
 .הילע רבגתהל היה השק רשא ,םירושיאה תרבעהב העודי תרוסמב יתלקתנ



 הנומתה תא לבק ןעמל םדוק םירבחה תמישר לכ לע רובעל ,לשמל ,יתעצה

 רובעל ודגנתה םירבחה .ןורחאה רושיאה תא רשאל היינשה םעפב כ"חאו תיללכה

 יתעצה .הברזרה תלאש התיה הייגש הלאש .םירבחה םתוא תמישר לע םיימעפ

 םלוכ תא דחי רשאל ושרד .ומיכסה אל .םילועה תאו הברזרה תא דוחל רשאל

 .תיללכ המכסהב ורשוא םירשאנה בור .השעמל הברזרה תא לידבהל ךכ"רחאו

 דחא טקיפיטרס ןבילק תגולפ ליבשב ונדרוה .םיטקיפיטרס 47 ויה לכה-ךס

 ןויער היה .תוגוז ינשל םיינשו הרבחל טקיפיטרס -- בוגאי תגולפל ,םירבח ינשל

 י'צלפ תגולפ .ישוק הזב היה םלוא ,הציבורבמודבו הבוסולקב רושיאה תא דחאל

 לש הנובשח לע ונרשיא םשמ הבוסולק ירבח תא קר ,הציבורבמודל הפרוצ

 אצי תוגוזה ףוריצ ירחא .תורבחל 10 ,םירבחל םיטקיפיטרס 33 וראשנ .הבוסולק

 םירבחה רושיאב .תורבח 87-ו םירבח 16 הברזרל .תורבח 33-ו םירבח 36 -- ה"סב

 -- ? םירושיאב ונבשחתה המב .המודכו םיידירוי םימרוג םוש םע ונבשחתה אל

 ,הרבחלו הדובעל וסחי ,הרשכהב רבחה תויה ןמז :םימרוג לש ףוריצ ןאכ היה

 .'וכו תויצוביקהו "תוילעופה,, ,תויתורדתסהה תדימ ,ץוביקב הדימעה ,הפשה תעידי

 רבחה לש המאתהה תכרעה -- ןאכ היה ללוכהו עירכמה דוסיה .דחי ופרוצ הלא לכ

 הברה םיאצמנה םירבח יכ ,םירקמ ויה םג ןכ לע .םויכ ץוביקהו ץראה תושירדל

 ץוביקב םישדוח 7 םיאצמנה םידדוב םירבח ,ךפיהלו ,ורשאנ אל הרשכהב ןמז

 לש טלחומה בורה ,השעמל .ץוביקל ישיאה םכרע תכרעה ךותמ היילעל ורשאנ

 וגקפתסה אל .יצחו הנשמ רתוי רכינ קלחו ,הרשכהב הנשמ רתוי אצמנ םירשאגה

 ונייה בור יפ-לעו ,בחר רוריב ,רבח לכ תלאש ונרריב םא יכ ,העבצהב קר הצעומב

 ונעבק םירבחה לכ תא ונרשיאש רחאל .םירבחה לכ לש תיללכ המכסהל םיעיגמ

 .הפיסאל אובל היה ךירצ הזב .םיגוויזה תא ונייצו הברזרה תא הלא ךותמ

 -ושיאה ינפל דימת םיצוביקב תרצוגה החותמה הריפסומטאה תא ריכהל שי

 הרידה יתב דיל ונרבעב .הפיסאל הצעומה ישנא וכלה הלק השגרהב אל ,םיר

 .שודגו אלמ היה ץוביקה רדח .םיקיר םיתבה לכ יכ וניאר ץוביקה לש םירזופמה

 רוביצב ליגר יתלב טקש ,רדחב ררושה ברה טקשל יתמהדנ .םיעיזמ תוריקה .קנחמ

 תדחוימ תיניצר השגרה התיה .עירכמ רבדל הייפיצ לש ןואכיד הזיא .לודג ךכ לכ

 .ןחלושה לא השיגב

 העיבתבו הצעומב רושיאה ינפוא רוריבב הפיסאה תא יתחתפ .הפיסאה הליחתה

 ונעבק .םדקומ רוריב ןועטה לכ לש ירבח רוריבלו ןיינעל יארחא סחיל םירבחהמ

 ןפוא ביבס םירוריב ויה .המישרה תארקה ינפל ויהי םייללכה םירוריבה יכ ,ערפמל

 וריבעה רשא םירבחה םע המ -- לשמל ,תולאש דוע ויהו הצעומב העבצהה

 עומשל ןוצרה לש ,תונלבס-יא לש תוחיתמ התיה ןמזה לכ .'וכו םיידירוי םירודיס

 י"ע המישרה רושיא ןפוא לע םדוקמ םג ונרביד .םירשאגה םירבחה תומש תא

 לע רערעל הפיסאל תוכזה ילמרופה דצהמ םנמא יכ ,םירבחל רבסוה .הפיסאה

 תוירחאה לבא ,'וכו םישדח ףיסוהל ,םירבח רשאל אלו רשאל ,הצעומה תוטלחה

 תא לבקל םירבחה תא תבייחמ ןאכ ץוביקה יפלכ םגו היילעה דעב םג תירסומה
 .רוביצב תוירחא שיש ונשגרה .הצעומה תדובע תונקסמ

 תובבל המכ עדיי ימ .המישרה תא ונארקה הבשקה לש טלחומ טקש ךותמ

 .תורעה ויה .דחא לכ לש המשגהה ייוואמ בטימ לע ץרחנה טפשמל הדרחב ומלה
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 ךשוממ ןמז ותויה רחאל ורושיא-יא לע -- ןמאנ יכבב -- לבק םירבחה דחא

 רודיס םשל ותיבמ אב הז קרש ,ינש .אבצל הכילה תנכס ינפל ודמעבו ץוביקב

 תוירחא םירבח י"ע םג הנייוצ ...הנהו ,םינכומ רבכ ויתוריינ יכ ןעט ,ותיילע

 טועימ ךותמ ,םעפה ורשאנ אלש םירבחל העיבת העמשנו הצעומה לש הדובעה

 העבצהל ורבע ןכ ירחא .םרות עיגי ידע ץוביקל םינמאנ ראשיהל ,םיטקיפיטרסה

 .ורביד אל .עצומ רבח לכל סחיב םיענמנהו דגנו דעב ועיבצה .הדעווה תועצה לע

 תימצע הרימש התיה .העבצהה ןמזב דואמ יארחאו יניצר סחיו רומג טקש היה

 ,תאז תדחוימ םיידי תמרהב יתשגרה םעפ אל .עגרה תוירחאב עוגפלמו םוגפלמ

 תשגרהו ץוביקה ךרע תא תומירמ םא יכ ,תועיבצמ קר אל הלא םיידי וליאכ

 תועצה לכ .טלחומ תועד בורב ורשאנג ועצוהש םירבחה לכ .תידדהה תוירחאה

 יוטיב םגו הצעומה תוגקסמל תונכו תונמאנ לש ןמיס םג הז היה .ורשוא הדעווה

 סרטניאה אלו תוישיא תוינפ אל ועירכה ללכ ךרדב .ץוביקב תימינפ היילעל

 םוכיסב .הלילב יצחו שולשב המייוס העבצהה .דחא יצוביק סרטניא םא יכ ,יטרפה

 םינייצמ םעפה םירושיאה,, :הפיסאה תמר לע םינמאנ םירבד ,יול רביד העבצהה

 הלעש דע עגרה דיערה יתוא ."םימדוקה םירקמה לכ יפלכ הבר תיתרבח תומדקתה

 לעו הבוסולק לע ,םיראשנהו םילועה לע יתרביד .ירבד תא םייסל ישוקב יל

 בלב עוטנל ךירצ הז םוקמש הברה הבהאה לע ,"ץולחה,,לו ץוביקל סחיב התוכז

 ףא לע רשא ,הז םוקמ ,ותיא םישגפנה הלא לכ בלבו םיראשנהו םילועה וירבח

 ,הלילב 4-ב .םוקמל תאזכ הבהא תשגרה וב תרצונ ,םייחב תואלתהו םיישקה לכ

 .הפיסאה המייוס ,יאבוסולקה ןונמיהה תרישב

 יתלוכי אלש המ ,םירבח םע חחושלו שגפיהל ךרוצ יל היה .םוי דועל יתראשנ

 ןוצר תועיבש ללכ ךרדב ץוביקב תשגרומ התיה תרחמל .תובישיה ימיב תושעל

 *."אזא ןעוועג טינ ךאנ,  ,"גנוקיטעטשַאב עקיטכיר ןוא עטוג א,, .םירושיאהמ

 ,הבוסולקמ םיאצוי המב תעדל יתיצר .תולעל םידמועה םירבח הברה םע יתרביד

 םג .ידוסיו בושח המ רבד ןאכ לביקש דחא לכ לצא תיללכה השגרהה .ולביק המ

 יל שי .המ ליבשב שי ,ראשיהל םג יאדכש ,השגרה ללכ ךרדב םיראשנה ןיב

 ץוחמ .(םירבחה לכ תא טעמכ ןאכ ריכמ ינא) הבושח יד היילע וגרשיאש ,השגרה

 תחטבה רבד םע םירושיאב ונבשחתה אל שיפו יול לש תנווכמה םתוראשיהל

 ,בוט ןיערג םוקמב םג ראשנ הז תורמל .םילועה תולוגסב קר םא יכ ,םוקמב ןיערג

 .המידק ודיעצהלו ץוביקה תא םייקל עדיי רשא

 .םינוש םיינכט םירודיס לע רקובב 5 דע הבישי בוש התיה ברעב

 םתשירד יפלו בוכורב לש ותומ םוי לע םירבחה ורכז יאובל ינשה םויב

 .ותוישיא תכרעהל האצרה יתיצרה

 הניש אלל תולילמ דואמ יתפייע יכ ףא .הציבורבמודל יתאצי הבוסולקמ

 - - - בר ישפנ קופיס לש השגרה תאז לכב התיה החותמ הדובעו

 ,השראווב /'ץולחה,, רנימפכ םירבד ךותמ)

 (1930 ,רבמצר ףוס

 הטיול .ל

 .היה אל דוע והומכש ןץוכנו בוט רושיא *
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 ,םיִניָסְמַח-יִבּורְל ,ַָּתֶמְדַא יִבְגְר

 יִולָהְכ הָלַפֶא םיִלּועְנַה ּךיִרָעְשִל
 -- יִראָוצ לועָּב םּושְל יִניִנְת ,ול
 ,לולט רחש םֶע סֶלְּתַּב תֶכָל
 ,ןאצַה תּובְקְָעַּב בֶרָע םָע בּושְלְו

 ןדְרימ תֶא ּורְבְעְּב בקע
 :ןֶנחְתֶאְו לא אובָא
 יִניִאיִקִּ לאו ,יִניִפֶסֶא אָנ

 יהָמְדַאסָא
 ךדובא א

 א"צרתה זומת וזט,הצרא ועיגה םויב
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 הירכמ ה תיילעב

 "םיריית,,-םיצולח א

 ,יריע ,ןוגרומס ידוהי ולטלוט הנושארה םלועה תמחלמ לש םירעוסה םימיב

 רוזיאל ונעיגה דע םוקמל םוקממ ונרבע םירחא םיטילפ יפלא םע דחי .היסורל

 .הבר התיה הקוצמה ,יכ םא ,בערה תפרח ונילעמ תצקמב הלוגנ םש ,סבנודה

 םידליה תרבחבו רפסה-יתבב ונטלקנ ,םידליה ,וגחנא .םוקמב חרזאתהל וגלחתה

 ,םייטייבוסה תונוטלשה ועידוה םימיה דחאב הגהו .השדחה תואיצמל רהמ ונלגתסהו

 וגרזח רצק ןמז ךות .םהיתבל רוזחל ולכוי הרז תוחרזא ילעב םיטילפה לכש

 .הינלופל ,התיבה

 המדאל הוכפה ןאכ וללוחתהש תוברקה .המחלמה תולועפ בקע הברח הרייעה

 ,רתויב השק היה ,םידליה ,ונל רקיעב .שדחמ לכה ליחתהל היח לק אל ,הכורח

 לכ לע תוגלפמו רעונ תויורדתסה ומק ,וששואתה םישנאה .הרירב התיה אל ךא

 .ןהיגווג

 'ץולחה,, תעונת .םיישקב הוולמ היה הז רבדש אלא ,הרשכהל תאצל יתטלחה

 םיבורמ ויה הרשכהל םידמעומה .תקפסמ הדימב תוססובמ ויה אל דוע הרשכההו

 .השראו י"ע ,בוכורגל ואצי הרייעהמ םיצולחה ינושאר .םטלקל תורשפאה ןמ

 ..לוכה ואוב ,ואוב :התמסיס ללגב "רבד-םש,ל זא הכפהש הבוסולקב יתרחב

 תוכחלו תבשל היה רשפא-יאו םהיתועווז לכ לע ט"פרת תוערואמ וצרפ םייתגיב

 המכ יתאצמ םש .הבוסולקל יתעגהו םיצפחה תא יתזרא ."ץולחה,, זכרממ רושיאל

 .הדובעל יתאצי תרחמלו ,ןוגרומס ,יריע ינבמ

 ונפרג דיב םיתא םע .ויתודימל ותדרפהו ץצח יופינב תורוחבה םע יתדבע

 אל .רקובב םכשה הדובעל ונאצי .ןסכולמב הדמע רשא ,הלודג תשר לא ותוא

 רשאכ ,דואמ יתשגרתה .הבצחמל םיאצויל ןכוה רשא 'ץיבדנסב םביל ודעס םלוכ

 תארוה יפל ,האמחב החורמ ,הירט הינמחל יל שיגהו ימשל לאש םירבחה דחא

 ונילע ועיפשה אל שובלהו רוידה ,הנוזתה חטשב םישקה םיאנתה .חבטמה תינרות

 םישותיה תוציקעב ונשגרה אל יכ דע ונתוא הממור תיאבוסולקה חורה .הערל

 ונרבגתה .השק הדובעל תוליגר ויה אלש ,םיידיה לע םיעצפב אלו היסלופ תוציבמ

 .היילעל וגיפיצו לכה לע

 א"תב המייקתהש ,"היבכמ,,ה תרגסמב היילעל ונרשוא .אב לחוימה עגרהו

 ןוכרד וגלביק .תוריית לש הווסמב תיצולח היילע ,עודיכ ,תאז התיה .1932 תנשב

 .םיגוגריאה לכמ רעונ ינומה הינלופמ זא ונאציו דבלב םימי 4-ל

 יטירפ הלא-יא שוכרל תונורחאה וניתוטורפב ונלדתשה השראוול ונאובב

 ,תויסכ ימו הפילחה שדל הכיס ימ ,שק עבוכ ימ ,שממ םירייתכ הארינ ןעמל שובל

 תוינאה תרבח י"ע הערפוה ונתאנהש אלא .רבד לכל םירייתכ וניארנ םנמאו

 .תומהבל אשמ-תיינא ,הצנטסנוק למנב ,ונתושרל הדימעה םיעסוג-תיינא םוקמבו
 ןופיס לע וניהש םימי העברא םוקמבו םיקרפל ורסח םימה םגו ער היה לכואה
 .םימי הרשע היינאה

 -לתב ונאצמנ .ץראה תמדא לע ונילגר ךורדב וניגפ תא הליבקה ביבא שמש

 ."לעופה, לגד תחת םויסה דעצמב ונעפוהו "היבכמ,,ה תליענ דע םימיה לכ ביבא
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 רסוח לש םימי הלא ויה יכ רוכזל שי .הז יגיגח דמעמב תויווחה תא ראתל השק

 הנהו -- הרשכהה יצוביקב ,םייוכיס תרסח טעמכ ,תכשוממ הבישי לש ,היילע
 ...וגילעו וגצרפ

 (טנמגרפ) םלש הדלוג

 1963 ,רוגי

 י'היבכמ,,ח ילוע ,ונירבחמ ןושאר בתכמ .ב

 דוע םימשרה .לארשי ץראמ טרופמ בתכמ םכל בותכל ידכב ,זכרתהל ןיידע השק

 ,י"א תמדא לע תוכרוד ךילגרש ,השגרהה .יוארכ םדבעל קיפסה אל חומהש ,םישדח הכ

 רשא לכב םכתא ףתשל ידכב ,הביתכל ךתוא תארוק ,הברה ךכ-לכ הילע תמלחש ץרא

 .ןאכ ונלש םירופסה םימיב ונילע רבע

 .ביבא-לתל תדחוימ תבכרב ונאצי .רטפהו יקסניפ תא ונשגפ הפ ,הפיחב ונדרי..

 הירבחה .קמעו רה ,בושי לכ תארקל ונחמשו הינאה ימשרמ תצק ונררחתשה תבכרב רבכ

 האשינ - "למרכ שי הפיח די לע, תרישו םיריית לש םש התא תאשונ איהש ,החכש

 דחא אוצמל היה השקש ,לודג הכ ןומה ףסאנ תבכרה י"ע ביבא-לתב .ףרה ילב ריוואב

 הנושארה הפיסאה המייקתנו קשרמ אב רקובב .ןיקנבטו הטיול ונתוא ושגפ .ינשה תא

 .ולש תודוקנה םירשע לכב ץוביקה בצמ לע רפיס רבוקנב ."דבועהדרעונה,  ףירצב

 .ונמלועב השענה לע ,םיאבוסולקה ,ונא ונרסמ םהירחא

 -רעונה,, התוא ורדיסש ,ביבא-לתב "םעה-תיב,ב תרדהנ םינפ תלבק ונרובע התיה

 לע רביד ןוירוג-ןב .ןוירוג-ןבו ילילג .י  ורביד ."תיטסילאיצוסה-תורחבה,,ו "דבועה

 םע םיצולחה תכילה איהו דואמ העונצ הכולהת דוע ריכזהו "היבכמה, לש הכולהתה

 .דואמ םידדועמ ויה וירבד .יאלקחה זכרמב תולצחמ לע חונל םהיפתכ לע תוליבחה

 .בוחרה לכב '"הרוה,, ידוקיר וכשמנ בר ןמז .רזפתהל ןוצר היה אל ףשנה רמגנשכ

 דחי ואבש םישנאה תא קר ןמסא .תוריכזמה םכל חלשת םישנאה תקולח תמישר תא

 ,לדנמ הינ'ז ,רנייו היתב ,רקסיב ,רקידנקניה ,לסק ,קפרת : םהו רוגי-הפיח הגולפל יתא

 .ץינזוק לגייפו ןמצלוג הינוס ,סילנח ,אריעז ,ץכ הרופצ ,רבורג הינוס ,ןיוול המחור

 .םיאבוסולקה ,ונלוכ ונשגפנ ראומה לכואה רדחב .ונתארקל החמשה התבר רווגיב

 .תרכשמ "הרוה,, ודקר תובר תועש .ונלצא השדח הילע :החמשה תאירק העמשנ בר ןמז

 תמדוקה הילעהמ םירבחה לכ טעמכ .םיקזחו םיפוזש םלוכ .דואמ בוט םירבחה הארמ

 .הפי תירבע רבכ םירבדמ

 אוצמל רשפא רבכו חונל קר םיאב םירדחל .תיאבוסולק הריפסומטא -- לכואה רדחב

 .םיבוטה םימיב הבוסולקב ומכ שממ ,לכואה רדחב םישנאה לכ תא

 (תבג ,ןורש תידוהי) 'ץינקרוט ליטני

 16.4,1932 ,רוגי"הפיח
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 בוסולק

 .ןבָאָו ץע לש טּושַפ ןָיְּב רֶפְּכַה בֶלְּב
 ,תּוריקַה דַעַּבִמ ליִַה הָּכַּפִמ א
 תֶבָהְלִש ישְפָּנִמ הפ קיִלְדָה דָחֶא
 .תּובָקְלַש ףֶלֶאְל הָחְקַלְַהְ

 חַתַפ לָּכ ץּורְפּו חּותַפ ןּולַח לָּכ הפ

 ,ריִשָו לַמַע יִלֶא ושפנ רֶשא לָכְל
 חַטְב ּונְכיִלותש הָרואָה ךְרַּד לא

 ,ריִנְו הֶשְרִחִמ לֶא הָפְרַצִמַה רּוּכִמ

 ,ליַחַהתּונְבּו םיִנָּב תִיַּבַה שּודגאָלַמ

 .ברֶל תּורָיִעְו םיִרָעִמ ּואָּבָש

 ,םָיִדְי תבחר הָיְלַָה - רצ תֶיַבַה םאְ
 .ףורֶגאָה דוע שי ןֶה - רַּכַה רֶסֶַח םֶאְו

 תֶשָקַבִמ ַחיִשָל ריקה ןִמ ןֶבִא הפ
 .הקּוצְמּו רסח ,לָבֶס לַע רֶּפְסְלּו

 תֶשקַע הָלְנִעַל ןָיְְּבַה הז המוד
 יהָפְרדְּב חַטָּב ךַא טַא תלְטְלַטמַה
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 .ורָבָע הלנה ב כ לָּכ םיִּבְריּבַר
 .רּוסָחִמ יִמְי הָב ּויִסַח ףְּכ לָּכ םיִּבַ
 דד ד 4 י חז- 2% ,ּורָסַח הדובע םִיִדיַה םעפ אל

 .ריחָשַה םֶחָלַה רַסָח הָּפַהְ

 ,ְרְדַה הקְסְפַנ אל ןֶכְיִּפדלַעַַא
 ,רוצבו עַלָסַב השקה ךְרַּדַה

 .ּךֶרֶבַה הָלְְּכ אלו חּורָה הָלְפָנ אלְו
 !רּוסַא דמעל !רַעּגַה

 ,הָלֶאְה תּוריקַה לֶא תּואָמ םיִרַהּוְ
 .בּוחְרֶה עַצַמָאְּב רּואָּב םיִרְהְזַה

 ,אָלָפלֶשהרּופְס תיִיָה ,הָדָּגַאָל תִייָה

 !בוסולק ,הָנטק הָריִע תַא
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 בל םהרבא

 (רצלמ ,ש :שידיאמ םגרת)



 ררושמ-ץולח

 (בל םהרבא לש ורכזל)

 הריוואה ."תוברת,, רפס-תיב תדימלת יתייה היסלופב רשא ןילוטס יריעב

 םימייק ויה ריעב .תילארשיצרא-תינויצ ,תומוקמה לכבכ ,התיה ירבעה רפסה"תיבב

 .צה"ושהל ףרטצה דמולה רעונהו -- "ריעצה-ץולחה,,ו ריעצהדרמושה יפינס רבכ

 דחא ילא אב םימיה דחאב .ןהומכ תושעל יתרמא ינא ףאו יתורבח לכ ושע ךכ

 ליכה צ"החה ףינס ."ריעצה-ץולחה,ל ףרטצאש יבל לע רבדל "ץולחה,, ירבחמ

 ,הליכשמ תאש םושמ אקווד ,םתיא יכלת אל המלו,, -- םעה יטושפו םילעופ ינב

 יתרחבנ .צ"החהל יתפרטצהו ילע ועיפשה וירבד -- "? הכירדמל םהל ייהתו

 ...תירבע העדיש ףינסב הדיחיה יתייה יכ ,זכרמל םיבתכמ יתבתכו ףינסה תריכזמכ

 "ץולחה,, ירבחמ דחא ילא אב הנהו ,הנש 16 יל ואלמ קר ,םימיל הריעצ יתייה

 לע יתוא ולבקי םשו ,הבוסולקב הרשכהל תאצל יל ץעיו הבוסולקב רבכ היהש

 הרעס המק -- הבוסולקל תאצל ינוצרבש ירוהל עדונ רשאכ .ריעצה יליג ףא

 הדמחנה ותב תאיציל ףקות לכב דגנתה -- רוסמ ינויצ ותויה ףא לע יבא ; תיבב

 אלא תרחא ךרד יתיאר אל ...תולעופה תחאכ םש תויהל ,הבוסולקל הבוהאהו

 הלילה תועשבו ,תחא הצעב דחי ונייה תורבח שולש .תיבה ןמ רתסהב תאצל

 -- "ץולחה,, ףינסל םירוהה יתבמ וניצפח תא ונחקל ,1931 תנש ישדוחמ דחאב

 .הבוסולקל יאשחב ונאציו

 םידגבה -- םתוזח יפל .תבכרה דיל ץוביקה ירבח ונושגפ הבוסולקל ונאובב

 תודווזמה תא ונידימ וחקל םה ."םיצקש,,כ יניעב ויה -- ימוגה ילענ ,םיעורקה

 .ץוביקה תיבל ונתוא ואיבהו ונלש

 -- םשמ ופדנש תוחירהו חבטמה ,תיבה .יניע הארמל יתמהדנו -- םשל יתעגה

 תיבל יתובקע לע רוזחלו דימ םוקל יתרמא .הזמ עורג אל םא ,יל רז היה לכה

 יתגלבה יב הררועתנש היציבמא ךותמ ...תיבהמ יתחרב ןה ;יתשייבתה ךא ,ירוה
 .יתראשנו

 תונבה ראש םע םירשק יתרשק .ץצח יופינב ,הבצחמב הדובעל יתאצי תרחמל
 -- תידדה תודידיו ימינפ רוא םהב שי ץוביקה ייחש תעדל יתחכונו םוקמב ויהש

 .םלקאתהל יתלחתה .יבל תא ושבכ םהו

 רוזחאש תוריכזמהמו ינממ עבתו ץוביקה תיבב יבא עיפוה המ"ןמז רחאל

 ליגל העיגה םרט רשא ,הריעצה ותבש הרטשמל עידויו ךלי -- אל םא ,התיבה

 .ותמכסהלו ונוצרל דוגינב ןאכ תאצמנ ,תורגבה

 -התמ ינאש ואר ירוהו הבוסולקל דואמ יתעגעגתה .ירוה תיבל רוזחל יתצלאנ

 ירוה ושע אל םעפה ...יתרזחו יתמק םייעובש רובעכ .םימיה לכ תרדוק תכל

 יתאיצי םע םילשהל םהל השק היה דואמ יכ םא ,הבוסולקל יתעיסנ דגנ םולכ
 .תיבהמ

 .יתילח המ"ןמז רובעכ .הבצחמב הדובעל יתאצי בושו -- הבוסולקל יתבש

 ןבילקב ץוביקה לש הארבהה תיבל ינוחלש דימ .ינורגב עגפ ץצחה לש קבאה
 ןבילקל יאובל ךומסו ירוה תיבב עדונ רבדהש הארנכ .הגולפב יתדבע םג םשו

 .ותוארל דימ אובל ילעו שונא הלוח אבאש יל העידוהו ןילוטסמ יתדוד האב
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 ינאיצוהל הלתמא קר וז התיה ;םלשו אירב יבא תא יתאצמו -- התיבה יתעסנ
 .ץוביקהמ

 אוה .בל םהרבא םע הנושארה םעפב יתשגפנ זא .הבוסולקל יתרזחו יתמק

 םירישה דחאו וירישמ ינפל ארק ,ינרקבל לחה יאוב םעו ינפל הבוסולקל עיגה

 וזיאב דחייתמ ברעבו -- הבצחמב וא הרסנמב םויב דבוע היה אוה .יל שידקה

 הרדיס םג םעפ .והוכירעהו ררושמ יח םכותבש ועדי ץוביקה ירבח .בתוכו הניפ

 .ולוכ רוביצה ינפל ,וירישמ בל ארק ובש דחוימ ברע ץוביקה תוריכזמ

 "ריעצה ץולחה, לש תילילגה הצעומה האיצוה םישולשה תונש תישארב

 יעלס דיל) "ןזלעפ רעווַאסעלק ייב,, םשב ,סופדב בל לש םיריש תרבוח ןילהווב

 .(הבוסולק

 -- "םלבורפ,,) ונלש יאנפה תועש לכב דחי ונייה זאמו ,ונברקתהו ונדדייתה

 דגנ םיינלופה תונוטלשה לש תופידרה ורבג רשאכ .(הבוסולקב םירבחה ןושלב

 םוקמ שוביכל שיא 16 לש הצובק ךותב בל תאו יתוא וחלש הבוסולקב ץוביקה

 ונטלקו ןושארה ןיערגב םיליעפה ןיב דחי ונייה םש .הברו ץוביק אוה -- שדח

 תועובש ראשנ דוע בל ךא ,היילעל ונרשואו -- םימיה וכרא אל .םיפסונ םירבח

 .םינוש םירודיס לגרל ,רפסמ

 םיבתכמ ילא םיעיגמ ויה םוי םויו -- היילעל ןנוכתהל ןילוטסב יתיבל יתאצי

 הריעצ ,ינאו -- םיאבו םיפכותה וללה םיבתכמה יממ ינולאש ירוה .בלמ ,הברוומ

 יתרמא ...ילא בתוכה אוהו בוהא רוחב יל שיש םהל רפסל יתשייבתה ,המימת

 .ץוביקב ידידי ,םינוש תורבחו םירבחמ םיבתכמ םה הלאש םהל

 הברוומ בל םג אצי םידחא תועובש רחאל .ירוהל דוסה הלגתנ ףוס"ףוס

 .ןילוטסב ונתיב לא עיגה הנליוול ךרדבו ,היילעל ןנוכתהל ,הנליו ותדלומ ריעל

 .המיענ תיתחפשמ הריוואב תבש םוי ונלצא השע אוהו הפי ותוא ולביק ירוה

 .י"אב דחי היהנו שגפינ בורקבש ונעדיו םירשואמ ונייה ונינש

 רבכ יתייה ינא .בל םג אב המ-ןמז רובעכו הצרא יתילע 1932 תנש ףוסב

 ןאכ ,ימשר ןפואב וניאושינ וכרענ ןאכ .םשל אוה םג אב בלו השולשה-תעבגב

 ברה וננובאדל .תראפתל םינב השולש ונל ודלונו ףתושמה ונתיב תא ונינב

 לכ זאמ ונייח לע ביעה ןוסאהו ,1961 תנשב ל"הצ תורשב הל'השמ וננב לפנ

 םיררושמה דחאכ םיברב הליהתל אצי ומשו בותכלו רוציל בל ךישמה ץראב .םימיה
 םינותעב ומסרפתה ויריש .ץראב םישדחה םייחה לש שידיא תפשב םיננוחמה

 הל'השמ לש ותומ ךא ,סופדב וירפס תוארל הכז ףא ,הלוגה יבחרבו ץראב םינוש

 אוה םלוא ,דמעמ קיזחאש ילע רמוש היה אוה .לצכ וירחא ףדר ונלש רקיה

 ...םימלועל ל"שת תנשב וידידי לכמו וינבמו ינממ דרפנו הלחו ךעד ומצע

 (ןומכוש) בל חלבייט

 1975 ,השולשה-תעבג
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 יולה לאינד

 (םישולשה םויב ,הרכזאב םירבד)

 .ןילופ"סרגתק ,שילאקב 1906 תנשב רלונ

 .למרפ"ןיעב 1956 תנשב רטפנ

 לאינדב הנושארל יתשגפ הבוסולקב ףרוח לילב ,1929 יהלשב ,םינש 27 ינפל

 .יולה לאינד :ותעשב דיפקמ היה אוהש יפכ וא ,יול

 -- תאז םעו ,דוסיה דע תרערועמו העגי היווה -- וינומהב םעה יח דוע

 םעה לש ויתונבו וינב ויה הבוסולקב הלא .םיבר תוחוכו תויח יסיסע תעפוש

 חרכהה תא ,תוטטומתהה תאו העיקשה תא ושח הקומע םירוענ תשוחתבש ,הזה

 תווצק לכמ ןאכל וצבקתה אל םה -- ןייוצי ,ןכדיפדלע"ףא .הנפימבו היילעב

 קרפה .הקוצמה ןמ םשפנ לע םיטלמנכ וא תברקתמ האוש יטילפכ תידוהיה ןילופ

 הסונמה םע אל ותישאר -- ןילופב תיצולחה העונתב רתויב ינומהה"יממעה

 תאנשו תילכלכה הטחסמה תקעומ רובגב אל ,תיעיברה היילעה לש תינומהה

 .ןילופב תינויצה העונתל תואגה ימיב אל ףאו ,לארשי

 םיבר ולטליטש םה ,םיריעצ תובבל וריעסהש םה -- י"אב 1929 תוערואמ

 תויראדילוס .לגדל םוארקש םה ,הזה הנחמה לא םירכנתמו םירז תונחמ ברקמ

 התע) לארשי-ץרא לש ידוהיה הדיתעל תויופצה תונכסה תשוחת ,הקומע תידוהי

 בושייה לש שפנה לע הדימעה תפומ ,(לארשי תנידמל תונכסה :םירמוא ונייה

 תיב ןומהל תונבו םינב וקיעזה הלא -- ושארב םילעופה רוביצשכ ,ץראב ירבעה

 .תושעל המ :םוחנהש םהו ןילופב לארשי

 םהילגר ,םיעורקו םיאולב וכלהתה םה ,םיכרדה לכב היילעל םינכומ ויה םה

 לש םניד םמצע לע ולביק םה .הפוקז םתמוקו םרומ םשארו ,ימוג יערק תופוטע

 טעטסארכעצ,, : םיננור ודעצ םה .םיישונא םיכרע םשב םיישונא-יתלב םייח-יאנת
 ילרוג טוח הזיא) "...ןגראמ םעד ןדימש רימ ,בייל סאד טלַארפעצ ,רעצרעה יד
 תורסנמב םבור ודבע םה .("...אד ןענייז רימ, לא הזה רישה ןמ חתמנ יגארטו
 יבצוח ץוביק, םשה תא הוואגב ואשנו ,סנואמ הלטבה תא ועדי םגו ,הדובע לכבו

 תהימכל יוטיב ,למסל םהל היה םקוסיע לע דיעה רשאמ רתוי הז םש ."םינבא

 םתא :תניחב ,דועייו ךרע תשגרה ךסנ אוה ;"תויעלסל,, הריתחל ,תושדחתה
 ...עלסה

 .הלולצ העדו הרורב הרכה ךותמ ןאכל ואבש םיטעמה ןיב היה ,יול לאינד

 ,ןילופל רז היה אל אוה ,ןילופב ידוהיה רעונב ורוד ינב לש םבורכ אלש

 ותוא הפיצמ התיהש הקומעה תושגרתהב .הפונל ,התרוסמבש יאוריהל ,התוברתל

 .הקוחר תודליל םיעוגעגמ רתוי היה ,שילאקב ריעה"ןג לש ופונ רכז םע דימת

 -וביצב ,ןילופ לש התודהיב תיב"ןב היה אוה .תדלומ-תייווחמ והשמ הזב היה

 ותויצולחבו תיטסילמיסכאמה ותונויצב .התורפסב ,הנושלב ,התוברתב ,התויר

 ,היכרע ,הייח ,לארשי-תלוגב והשלכ לוזליז םלועמ קבד אל תילארשי-ץראה

 תורצואל ,תיממעה ותוברתל ,הזח םעל (דובכ עבתו) דובכ שחר אוה .התראפת

 .ידוהיה לעופה לש תינכפהמה הרובגה תרוסמ לע האג היהו ;ונושלב םיכפמה
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 .ץרחנו רורב ,טלחומ היה אוה -- טושפ היה אל תידוהיה הלוגה םע ונובשחש לככ

 ול התיה איה ,יערא-תנחת אלו הרשכה וא הדובע םוקמ ול התיה אל הבוסולק

 -תיראטילורפ םלוע-תפקשהו בקונ ידוהי םייח ןובשח ירפ ,ןורקיעו םייח-ךרד

 יול לאינדל רתויב ינייפוא .תועמשמ לש םייח ול ויה הלא .תידוסי תיטסילאיצוס

 םשמ רדענ הזש רחאל ,הבוסולקב םירבחה דחא םע ותחיש לע רפוסמה אוה

 תעמשמ-תרפה םושמ וב וארש רבד -- ,ותיבב השעו ,תושר אלל םישדוח השולש

 "תונויצ,, תחכות ,רסומ תפטה יול יפמ עומשל ןנוכתה ןיירבעה ."הקירע,,ו הרומח

 לכב ,ול רמא יול הנהו ...תובוחבו הבוחב העיגפ לע םיטוב םירבד ,השקונ

 ישדוח השולש תדספה ! ךמצעל תללועש המ התא עדויה, :תוטשפהו הרמוחה

 ינפב .תוניצרה לכב םירבדל דימת סחייתה אוה !ולוכ יול לאינד ןאכ ..."םייח

 הדמע -- ילאטנמיטנס וא םימת היה אל ותוריעצב םגש םדא יפב וז סחי-תוניצר

 עבארג ו םעדיטושפ ;דובכ הררועש תוניצר וז התיה .תשייובמכ המצע תויניצה

 ..."והשמ,, ןאכ שי יכ ושח "ןעגנוי

 ותדימע םע .הבוסולק לש המעו יול ןיב םייוסמ ץיח ןיעכ היה הרואכל

 חפט אל אוה .ומצעב רגוסמ וליאכ היה ,התלהנהבו הבוסולקב םיניינעה זכרמב

 ומצע לגיס אל ,תורקפהו תוסדנוק ישעמב ומצע ףתיש אל ,םירבח לש םמכש לע

 תא תמלוב םיתעל התיה "ה'רבח,ה ןיב ותעפוה .הנונגיסלו "תוינאמהרבח,,ל

 המיענב ,וילע םירמוא ויה ךכ -- "טגייווש רע,, ...םילבנמ תויפ תלעונו "שפוח,,ה

 הקיתש וז התיה אל .םיינשערה הבוסולק ירוחב ,דחאכ ץרא"ךרדו ההימת לש

 ;ורבדל לקשמ היה -- הבורמ התיה ותקיתשש לככ .םינפ"תדמעה וא תושידא לש

 ,םיצורמ-יתלבה םג .רערועמ יתלב היה ירסומה הפקות -- הרימחמה ותערכה

 ולביקו ץרא-ךרד ויפלכ ושחר ,יפוד וב ליטהל ולכי אל ,םיחפוקמהו םינטורה

 לש תימינפה היציאוטניאה .והוכירעה -- והוריכה אלש הלא ףא .ונידדקספ תא

 .התעט אל םיברה

 יסופיטה .הרגיש לש רוביד והז ."יאבוסולקה סופיטה, לע רבדל לבוקמ

 םינושה תא הצביק איה .הכותבש םיישונאה םיסופיטה יוביר -- היה הבוסולקל

 הכותב וכלהתה -- "תומלוע,, -- תונוש תונוכת ילעב תובר תושפנו ,םיברה תאו

 לכ םנמאו ."םינומלא,,ו םירכינ-יתלב םתיברמו ,םיטלובו םירכינ םטועימ ,הב ויחו

 ןונגיסב תוימרופינואה ,שערהו הלומהה ,הסוחדה תופיפצה ,םיינוציחה םייחה יסופד

 -- תחא תומד לכל ןאכ וויש וליאכ תיביטימירפה תימלגה תויצוביקה ,יווההו םייחה

 וליפאו ךכל העייס וליאכש םירוענ-תייגולואידיא םג התיהו .דחא קוצי שוג

 .וז "תוישוג,, סנ לע התלעה

 -ולקו ץראה חילש ןיב השיגפה לש הנומתה ןורכזב התורח .ףונה היה הזכ

 -- תומוק ,תומוק -- הז יבג לע הז םיסוחד תירפכ התקיב לש ןטק רדחב :הבוס

 -- יסור ףרוח ליל לש ומוציעב העיז םיפטונ תוריקו םישנאשכ ,שפנ תואמ שולש

 .וז הרועס הייווח לש תינוציחה התעפות התיה ךכ .דחא רשב שוג ,םדא ריק

 לאינד .ודוחייו שיא שיא ,תויח תושפנ עפש ,תויומד ןאכ ולגינ רתוי בורק עגמב
 ותוברת ,(תיליגה אל) ותורגב .תקהבומ תוילאודיווידניא -- הז ךותב היה יול

 אל -- ותרמוח ,ורובידבש תונצמקה ,ותבשחמ לש םזילאנויצארה ,תימינפה

 - ותיא בורק עגמל הכזש ימ קר .וינכתו ותוהמ אולמב לכ יניעל והופשח
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 הניא יול לאינד לש ותנוכת .ישונאה וכות השקונה הפילקל דעבמ ול הלגינ

 תויווח עפש וכותב ןפצ אוה -- ול רז היה אל ישונא רבד םושש ךכב תיצמתמ

 אל .םיבחר ויקפואו ,םיכרצו םייוואמ ,םיסרטניא לש רתויב בחר םלועו תוישונא

 הקיסומה .יול לאינד לש ימינפה ומלוע תלוזל הלגינ תחא תבב אלו תולקב

 תילאקיסומ ההימכ לעב םדא היה אוה ,רמוא יתייה .הנושארל ותוא הריגסהש איה

 ןיבל וניב ץיחה םלענ היה הילילצ םע ,"ותרמוח,, לכ הגומנ הינפב .הקומע

 ויה דציכו ,םירוחבה דחא לש יאלפה "ופוצפיצ,,ל בישקהל עדי דציכ ; אירבחה

 רשה רוביצה םע דחאל היה דציכו ,תונבה לש ןחה תריש םע וינפ םירוא

 לש ותועצמאב ותוא "םיחתומ,, ויהו "ותשלוח,, תא הבוסולקב ועדי םה .אתווצב

 אל וחוצינו יול לש ותוחכונ .ןנורתמה דחאה לגעמה ךותל םיסינכמו רמזה

 העימשה תוברתמ רוביצה לע לצא אוה ,העורפה הקעצה תאו ףויזה תא ולבס

 יקמעב ןגנתהש ךזה יממעהו ישונאה ןחלהמו ועבטמ הב ןנוחש תילאקיסומה

 .ותמשנ

 והואר םה -- ,"םתמקנ,, תא ,יול לאינדב ,וב ומקנ הבוסולק ירוחבו םימיל

 ימכ ..."טסארפ רעד טצאלפעג טאה'ס,, : הנחמב רבע שחלהו ...הזע הבהא רעסב
 ,החמש ךותמ ,הבוט חורב ורמאנ םירבדהו ..."םדאה לככ,, אוה םג :רמוא היהש

 .תמא תודידיו הכרעה

 -שיא יול לאינד תא םג ואר היתובוחרו הבוסולקב םירוזפה ץוביקה יתב

 ואר ,רבגתמה ןייעמכ תועש ךשמ חלוקה וחיש תא ועמש ,החישה שיאו םיערה

 ותורע ,החמיש תועשבו רעצ תועשב הקומעה ותושגרתה ,םדאל ותהימכ תא

 ,תוברת לש םייחלו םייח לש תוברתל ותריתח תא ,תישפנה ותונרעו תיתבשחמה

 .הלענלו הפיל חותפה ובל תאו ןדועמה ומעט תא

 עדי ןכ ,םישנא םעו םישנא לע וטפשמב רימחמ תויהל יול לאינד עדיש לככ

 סחיה תא ,"עצמאה, תא הז ןודינב עדי אלו טעמכ .הבהאו ןומא שוחרל םג

 תחא אל .י'תיביטקייבואה, הכרעהה םיתעל וילע התשקו ,רשפתמהו רשופה

 אל אוה דוהא-יתלבה תא .הבוסולקב תושפנ-ינידב וננודב ךכ לע ומע וניידתה

 אולמב ,זחאנ היה ןמזב וב לבא .ותאשל תלוכי רסוחל דע ,ושפנ ידואמ לכב דהא

 "יארשא , קינעה אוהו ,ותולעהלו וחפטל ,יצולח-ישונא ץוצינ לכב ,ושפנ דוקי

 .יפויו ןח ,תונכ ,תונמאנ וב הליג רשא לכל גייוסמ יתלב

 םילאידיא .תונורקעה-שיא אוה היה ,הרמוחהד-שיא יול לאינד היהשמ רתוי

 ךכ .ןיד-תודימו הנחבה-ירקיע ,הדימ-תומַא ול ויה םיקצומ תונורקעו םילודג

 .םינש 27 ךשמ -- םירגובמה וייח יבלש לכב והונעדיו והוניאר

 העפוה -- "תיגלופה הצובקה,, םעפ םיארוק ונייהש המב הכרבתה ונתעונת

 רשא ,םיריעצ תורבחו םירבח ,םיצולח לש ,םצעב ,לודג אל ןיערג לש וז האלפומ

 ותוחילשו ורבד יאשונ ויהו ץוביקה םעו ץראה םע הרומג תישיא תוהדזהל ועיגה

 יול לאינד .(...ועיגה אלש םג שיו) ץראל ועיגה םרטב דוע ,תובר םינש ךשמב

 - -- -- ,תאז הצובקב דוסי-ןבא היה

 תועמשמב ערו דידי תויהל עדי -- "ומצעב סנוכמה,, הז -- יול לאינדו

 קתמ .םדאדינב םע ויסחיב "ןרזפ, היה אל אוה .רבדה לש רתויב הקומעה

 םלוא .ויתודיממ ויה אל -- בבוסה לא תולגתסה תמכח ,השועמ תובידא ,םייתפש
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 ,יםימיה תואבצ הל ולכי אל,, ,תיניצרו הנמאנ התיה איה -- ותורבח הנתינש ימל

 "תוער םיארוקש הממ יול לאינד לש ותוערב היה .שגפימה-תורידנו םיקחרמ

 ךות ...עלסכ הנתיא ,תדמתמ ,תישרוש -- ,תילטנמיטנסו תינוציח אל .תירבג

 ןוצר ,תירבח הדרח ,רתויב םיקומע םיישונא םייוליג יוטיב ידיל ואב וז תוער

 .דוע וגניא אוהו .דידי תגאד ,ול ערב רבחל רוזעל
 הטיול .ל
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 הרובחבש סיריעצה

 ן|הכ הדלז

 - .1930--2 תונשב ."ריעצה-ץולחה,ב הליעפ .(ןילהוו) ינראס תדילי

 המכ הדבע ,1933 ראוניב ץראל התלע .הבוסולקבו הציבורבמודב הרשכהב

 .ןענל הרבע ךכ-רחא ,דורח-ןיעב םישדוח

 .השפגב די החלש ,1933 טסוגואב 19 תבש"יאצומב

 .התומב 22 תב

 רבדל ימינפה וסחיו ויתושגר תא דחא לכ אטבי ןהב םיכרדה ןה תונוש

 םיכפתשמ וכרדו וב רשא ,ומצעל ול דחוימה ןייעמ םדאל ול שי דימת ךא ,ול רקי

 .הדלז לש דחוימה הנייעמ היה הז -- הרישה .הלא ויתושגר

 תוקדה םימינה תא ןיחבהל עדיש ימ לכו ,ריש לכל הל היה קומע ימינפ סחי

 ןיבהל עדי -- הרישה רמוחו םירישה תריחבב ,םינושה םיסנאוינה תא ,התרישב

 .החור יבצמלו הלש שפנדיסחיל םג

 :התרבחמב המשר הכו

 תדמל וב עגרב םה םירושק דימת .יטקרטסבא המ"רבד םניא ןוגינהו הרישה,

 .תופוקת ירפ םהש םיריש םג שי .חור בצמב ,ותוא דמילש ביבח םדאב ,רישה תא

 גוס דועו .םהילא ךסחי תא שדחתו ליחתת -- םהילא בושת ; קיספתו םתוא רישת

 ותוא םהל דימת ,םינשייתמ םניא םלועל ,הקספה ילב םתוא רישתש ,םיריש לש

 .םהב רחא והשמ שיגרת בושח ערואמב קרו ,ןכותה

 "+ םייקו יח ,יח דחואמה בוסולק ץוביק,,

 ליבשב בושח המ-רבד הז ריש אטבי דימתו "הרוה,, ןנערל הזב רשפא דימת --

 ,הזכ ןואמצב ריש דוע יתרש אל ידועמ ךא ,הבוסולקב ךשוממ ןמז ךמע יחש רבח

 אטיב רשא תא ,"הרוה,, לכב וילע תרזוחו הרש ינאש ,הז ריש אטיב אל םלועמו

 ."'הב'צאמודב [1931] יאמב 8"ב יליבשב

 העונתה תדיעו ,ןילופב "ריעצה-ץולחה,, תדיעו -- 1931 יאמב 8 ,הב'צאמוד

 ,תוינעה תורדשה ינב ,םידלי תואמ לש סוניכ .הב הרושק ךכ-לכ התיה הדלזש

 .םכותב הל היה בוט ךכ-לכו םהיניב הדובע לע המלח התודליב דוע רשא

 -תובשומב ,םיריעצ ןיב התדובעב .םידלי ןיבל הניב םייק היה דחוימ ישפנ רשק

 םיטנמומב -- "ריעצה-ץולחה,,ב םידליל הלש םירזוח-יבתכמב ,קחשמבו לויטב ,ץייק

 .האלפנ הריש אלמ היפו םייח הלוכ ,תנרוק הלוכ התיה הלאכ
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 העדי הלא תודוסי רואל .העונתה תודוסיל הל עדונ הקומע תוניצר לש סחי

 רשאכ השק המצע תא הרקיב ,ןחבמב הדמעשכ החמש ,המצע תא ןוחבל דימת
 .וב הדמע אלש הל היה המדנ

 הגפס ,הפשה תעידי אלל ,ינויצ ךוניח אלל .ונילא האב תונויצל ןייוע הנחממ

 : הכותב תומלשל הפאש ,הל הצוחמ םייחב םעט התאר אל .העונתה חור תא
 ,ךתיילע -- ותיילע .ותיא ישיאה לרוגה תא םירשקמשכ זא קר ץוביקל םירשקתמ,,

 תופיסא ,וייח ימי לכל רוכזיו ,רכוז וניא ץוביקה ירבחמ ימ .ךתדירי -- ותדירי

 ,הריפסומטא תורצויו תוטושפ םילימ .יאמב דחאה -- הבוסולקב היה !1 והולעהש

 ."רמאנזאלה תא האטבמו המילשמ "הרוה,,הו

 : השפנ לכ תא האלימש םסק-תפיאש ,ץראל היילעל רשקב םג זכו
 אלמתת "היילע,, ךנויער לע הלעתשכ -- רתויב םישק םיבצמב התא יורש םג םא,,

 ףולחי לוכה .ויהי רשא ויהי ,םיישק לע רבגתהל דואמ לקו ,תימינפ הריש ,תווקת

 ! היילע : המיענ השגרהב ףלחתיו --

 רחאל .הלוגב םירבחל היבתכמב ,י"'אמ םינושארה הימשרב םג ףקתשמ הז סחי

 : תמשור איה ,הבוסולקב םירבחל י"אמ ןושארה הבתכמב ,בורוזולרא חצר
 ,םלוכל ףתושמה ,אוה ובאכב רגתסמ דחא לכשכ ,הלא םיבוצע םימיב אקווד.

 *...דחי תויהל ןוצר שי

 ,םיכרה הירוענמ הייחמ-תגאדבו הדובע לועב תאשונ ,התודלימ באמ תמתוימ

 השכרו םינוש תורוקמ ירחא השפיח ,תעדל האמצ -- הנטק הרייע לש הביבסב

 .םייחבו הדובעב התיא ושגפנש הלא לכ דצמ הבהאו ןומיא ,הדמע המצעל

 ףא לעו .ץוביקבו ףינסב ,תיבבו םימותיה תיבב -- הבהא לש הריוואב דימת

 החמש .םירחא ינפב הביל תא רגס וליאכ דימתש המדרבד היה -- הז לכ

 .תודידב לש שגר ,הכות-ךותב ,הב "ח -- תוירבה םע תברועמ ,הרבחב הרעו

 ...לודגה בצעה ,ןוגיה היניעמ דימת טלב הבר םייח תחמיש ךותב

 םיטבל העדי .םינוש םיחטשב םייח תולאש התוא וקיסעה שפנו חור תרישע

 : תדמתמ תימינפ המחלמו
 םירצוע יב םייחש םירצי ...? שפנהו לכשה ןיבש וז תידימת המחלמ קספית יתמ,,

 ".זוצרה תא םישילחמו ילש "ינא,ה תא

 הלפיט תיהמא תוכרב .רוזעלו לקהל הנכומ דימת -- שיגרו םח בל תלעב

 התשע ,םינורחאה םימויאה םיעגרב ,הלש ןורחאה רוקיבה תא םג .הלוח רבחב

 -- 7-7 - הלוח הרבה לש הרדחב
 יקטב'צידרב ,א

 10,10,1933 ,רוגי
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 בובוג סםהרבא

 לש םירגובה תצובקמ .(ןילהוו) הנטארל ךומס רפכב ד"ערת תנשב דלונ

 ,1930 ,"ץולחה, לש ימלועה ןוירנימסה ךותמ האציש ,"ריעצה-ץולחה,,

 .וזכרמבו "ריעצה-ץולחה,, לש תוילילגה תוצעומב ליעפ .העונתב הדובעל

 .הבוסולק שיא

 .הנגהו הדובע שיא .שבוכה-תמר רבח -- ץראב

 .םילשורי תוביבסב ,ט"צרת רדאב ד"י ,'א םויב חצרנ

 .ותומב 25 ןב

 ורבע עברא ןב ותויהב .ןילהוובש הטיקור יניארקואה רפכב דלונ םהרבא

 דחאה הצקמו ,וז הרייעל ,הל םיתב ירוט ינש .הנטאר הכומסה הרייעב רוגל וירוה

 ,יץץפירפה רהנ לעש רשגה לע בצינ התאו -- םיטעמ םידעצ .ינשה הצקה תא הארת

 םהרבא דועב הרייעה לע רבע תוערפ לג .תודשל -- ןאכמו ,הרייעה תא הצוחה

 םילהובמ םידוהי ,םיחצרנ םידוהי :ויניעב ותודלי ימיב האר שאו םד תוארמ .דלי

 המש הריכב תוחא .םיערופמ הסחמ אוצמל תורעיו תודש ךרד םשפנ לע םיחרוב

 דבועה "יוג,,ה .והובו והות ימי םימיהו ,החפשמ ינב ,אבא תא ליצהל הפכב השפנ

 תצפוק איה : שפנהו דובכה לע הרובג תדימעו המיא .השפנל ,הל לכנתמ תבכרב

 הוולמה תודלי תייווח -- תוחאה השעמ .הרעיה תחרובו הכוליה ידכ ךות תבכרהמ

 .ידוהי ןואגלו חוכל -- העובשו וצ .םקנ ןיערג .ברוצ באכ .םינשה לכ

 -תוולשו בל-בחור ,הבהא .תומימח .הרייעב הדימאו הלודג החפשמל םינוקז-ןב

 .בוהאה .םלוכ לע בוהאו םינוקז-ןב .תיבה תריווא -- םיסחי

 םינר וב -- ירפכ 'ץגש,מ והשמ שי ותומדב רשא ,הפיהו ןוסחה רענה

 .ול םיארוק םייחה ; בביבא-חור תארוק ול ,םירוענה

 דליל ,'הבוסולק,, ,"ץולחה,, ,"לארשידץרא,, :םילמה ורמא המ ,רפסי ימ

 הקושתב ?ןהילא דמצנ הב הבהא התואל יוטיבה יא ? ןילהו תורייעב ידוהיה

 .הבוהא הרענ םש ,אמא םש שחלכ הלא תומש שחלו קפרתה ,ץיקהב הזוה ,הזע

 רפסמ .דליה ןיעב םג חלודבה תעמד התלע העומד ןיעב אמא "אבא תליפת םע

 םיצולחו .ץראל םיעוגעגהו ההימכה תא ותמשנ ךותל גפס ך"נתהו תוליפתה

 ושיחמה -- "ערטסאילאכ-רקפה,,ו דרמ תרישב םירוה-תיבו הרייע ושטנש ,םירבע

 ,ןילופ לש תחדינ הניפב אלפומה יאה הז -- הבוסולקו .ךרד וארה ,םולחה תא

 רעס יריש םירש ,"םייוג ,כ םידבוע םידוהי הבו עלס התמדא ,לובגה הצק לע

 הכפהמל ,רחמה תרישל ושבכנ יכ ,"םירדוסמ,, םייחל ,תונטקל םיגעול ,דרמו

 -שובלב לארשי-תבו ידוהי רענ ושובי אלו הדובעב ידוהי דוע שובי אל .תירבעה

 תורייע ינפ לע האשינ הבוסולק תדגא .םהילגרל "סעמוג,בו םפוגל םיטוטרמס

 .ןילהוו
 התלגתנ .המשנל םייפנכ וחימצה -- "הבוסולק,, ,"ץולחה,, ,"לארשי"ץרא,,

 .אצומ שי :ךרד

 .תנאוסהו הלודגה הרבחל -- הבוסולקל אצוי םהרבא

 םיינפוגה תוחוכה עפשל קיפא -- הב ,השק הדובעל הכישמ וב התיה

 שודקהו דירחמה תא ורשבמ תוזחל ,"םינתיא,,ב תוקבאיהל ןוצר הזיא .םיישפנהו

 ,חוכה תא חותמלו ,םיעצפה תוכומ םיידיה תא תוארל ,השדחה הייווהה תדלוהבש
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 דיל הדובע ,עלסב הביצח .ובל תא הכשמ אל "הקד,ה הדובעה .חוכה לכ תא

 .וכרד וז -- ץראב םישיבכ תלילס ,הרסנמב "רוטאג ,ה

 ,ןקתש -- [1930 השראו ,"ץולחה, לש יגשה ןוירנימסה] -- ןוירנימסב
 ךות תדכלתמ ןוירגימסב "ריעצה-ץולחה,, תצובק .רתויב םיריעצהמ ,וכותב זכורמ

 הריש יברעב ,םיער תחישב ,השיגפב תּרבח תויווח .העונתה תולאשב םירוריב ידכ

 ףוזודה חוכה ."ריעצה-ץולחה,, ןותע עיפוה רגימסה םויסל ךומס .תשבוכו תקנורמ

 .רכינ קלחב וב ופתתשהש םג םהו ,ןוירגימסב העונתה ירבח תצובק -- ושודיחל

 .םהרבא לש ותמישר לא זא התנפוה דחאכ םירבחהו םיכירדמה לש םבל תמושת

 ! ררושמה .עיתפהו קירבה ,םלוכ יניעל עתפל קירבה -- וכותב סנוכמה ,הז ןקתש

 "םייוטיב, -- ףינסב ימינפ ןותע איצוה ,הרשכהל ותאצ ינפל ,ןכל םדוק דוע

 ,יצולחה רעונה ןותע] "תובהל,,ל וקתעוה ןהמ המכ ,תומישר םסריפ וב .ומש היה

 ןושל -- ונושל .[ןילופב צ"החה זכרמו ימלועה "ץולחה,, זכרמ י"ע רואל אצי

 ובלמ,, בוצח ,ימצע ,רוהטו לולצ -- יוטיבה .ישחומל היה טשפומה םג ;תוארמה

 תוטבלתהה ,יוטיבה לש הריציה ילבחו באכה לכ תא וירבדב ונשח דימת ."ועלסמו

 אל -- הרישה ןושל -- ונושל .תישיאה תמאל הנמאנ היהתש ,הלמ לכל ביבסמ

 .תירוקמ ,תינושאר התיה איה ,הלואש התיה

 -ימסה תתמ התיה וז -- םתודלימ העונתה יכינח ,הנושארה םירגובה תצובק

 .הניינבלו העוגתה תלועפל הרוסמ ,תדכולמ הצובק ; "ריעצה-ץולחה,,ל ןוירנ

 התחפ הרשכהה .םירוגס ץראה ירעש .הקוצמב תיצולחה העונתה .1931 תנש

 .םירעתסמ תצובק הגהו .העונתה לש השא לע ורמשו וראשנ םידדוב םייא .הרפסמב

 דועו -- ודמל הברה .הנייעממ וקני ,העונתב וקבד ,הרותה לע ובשי םישדוח

 .םיישיא םירשק -- לארשי-ץרא ישנא ,םיכנחמה םע .תויווחב םשפנ הרשעתנ רתוי

 תוריסמהו םותה לכב .הגאדו הדרח ךותמ הכירדמו הוולמ ,תרגובמ ,תירבח ןיע

 תמקהל :םיכרדל ואצי ,העוגתה ךותל םמצע תא "וקרז, םיבהלתמ םירענ לש

 .הב'צמוד תדיעו סורפב םייאידיא םירוריבל ,םיפיגס

 .םידודנב דימת ,העונתה-הבעמב יחה שיאה זאמ היה ,םלוכמ רתוי ,םהרבא

 ותיא אשנ הבר הבהא .תששואמ ותכילהו ,דדג רפכל הרייעמו הרייעל ריעמ

 תמאה שאב ,ותוישיא םוחב שבכ ,דכיל ,ןגריא אוה .םירקפומלו םיבוזעל ,םידליל

 םידליה ןיבל ,חרואה-רזה ,וגיב תוציחמה תא סרוה היה הלקג לע .ולש תימיגפה

 ,ותביבס לע ליצאהו ןרק אוה .םתוא הבהאל ,םהילא בורק ותויהל ,רעוגה-תרבחו

 -בו העונתב ותלועפ תונש לכ ךשמב .ירבגה ,ןתיאה ולוקב קתרמ ,תוקבדב רש

 .תרתסומו היולג הצרעהל ,הבר הבהאלו תומימחל הכז הרשכה

 -- םישדח םירבח םע ,השדח הביבס םע םעפ ידמ השיגפה ,םיכשוממה םידודנה

 ליבשב קסופ-יתלב ןייעמ היה שורד .ףייע םג ךא ,תוחוכה תא חתמ הז לכ
 שדח ,רעונ םע השיגפה תוננער לע רומשל ,השדח הלימ ףרה ילב ונממ תולדל

 ,ולוכ תא ,ומצע תא עקיש אוה .הבהאב ול בישקהלו ,טעמב אל דירטמ ףאו

 ןטק טרפ לכ לע םירפסמ םיכרדהמ בתכמהו רזוחה .העונתה לש םוי-םויה ייחב

 אלמ ,ןמאג רואית הזיא ,ונלוכל החמש-תעש התיה וז -- ולש תרגיא .ףיגסה ייחב

 .ולש תיסדנוק בגא-תרעה וזיאל -- ישפחו בוט קוחצ -- קוחצל ונעדיו .רומוה

 םדאה תמשנב התלעוהש ,האידיא לש התורישל וחתמנ םיישפנה תוחוכה
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 יבחרממו לארשי תולדו ינוע תוביבסמ .דחאכ ורשעתנו ולדינ תוחוכה .שדוק שאכ

 רשא לככ,, .גפס אוה תומלוע ינשמ .המינפ שפנב םילילצ ורגאנ תורעיו תודש

 -- ישיאה .ףרה ילב חתמ אוהו -- "םייחה ץח ףוע קיחרי ןכ ,רתימה תא חתמת

 םלוא -- "ינא,ה לש ךזה ןייעמל בושל רמא ,תכלמ דמעש שי .העונתה היה הז

 .לועב םיאשונה םירבחל ,הלועפל ,בוש והוריעסה העונתה ייח

 דוגינב ,לבוקמהמ הנוש .ול ביבסמ םייחבו ובריקבש םינתיא םע קבאנ םהרבא

 -- יתואיצמ אל אוה המכ :ונבילב ונרמא םימעפ .ומע תושגנתהב דימת טעמכ ,ול

 שיא .םייח לש לוע םע םילשהל ןוצר אלל ,םולחב ,וליאכ ,עוקש ,הזוה דימת

 תורכמתהב ,םירעוסו םירע הכ םייתעונת םייח יחש םדאה ,תיאידיאה הרכהה

 שקיב םהיפל -- םילילצ תיימהל ןיזאמ ,וכותב עוקש דמע -- השעמל האלמ

 .וייח תא ןווכל

 תויוטבלתה הוולמ הלועה רעונה יכירדמ לש ןוירנימסל ,םילשוריל ותעיסנ

 ,אסיג ךדיאמ ;תעדל ןואמצ תוורל תורשפא תזמור -- אסיג דחמ .םישק תוקפסו

 םיסוסיהו החמש .םייתרחמ ,רחמ -- הרבחל ,דיקפתל לומגתה תבוח הגיאדמ

 .הייבובריעב ובילב םישמשמ

 םילשורי יעלס לא .תוומה"די ותאצמ הנהו -- השדחה ךרדב הלע ךא אוה

 -- - -- רעשב ונדוע אוהו ,הירעשב סנכנ קר אוהו -- ץפונ
 רגילק .מ

 1940 ,שבוכה"תמר

 ('ד) םהה םימיה תודועתמ

 1930 ובוטקוא ,הבוסולקב בצמה לע הריקס .1

 .םינורחאה םישדחה תשש תא ףיקמ ןובשחו ןידה

 לש םוכסב ןוערגו םישלחו םילוח םירבח לש בר רפסמ : ףרוחה תשורי התיה השק

 .ץיקה תנועל ונסנכנ ץרמו הווקת יאלמו התפר אל וניתוחוכב הנומאה םלוא .םיבוהז 0

 םוי ידמ .רכינה ומוקמ תא םהב ספת ץוביקהו םיפנעה לכב הדובעה השדחתנ הבצחמב

 - םינוש הביבסו ךוניח ינב .דודיעו הסיסת ,ליגרכ ,םיסינכמה ,םישדח םירבח ואב

 םינשיה םוקמ תא אלמל ,תוירחאב תאשלו לועב ךושמל תונוכנבו ןוצרב ויה םידחואמ

 תולגתסהבו רבעמב םיכורכה םיישקה .תלשלשב תפסונ הילוח תווהלו היילעל ורשאנש

 םהיניע ונפה -- םיקיעמו םישק םיעגרב .הבהאב ולבקתנ -- םישדחה םייחל ,הדובעל

 תירזכא תירבעה תויצולחה תרות, :ץוביקה לש יזכרמה תיבב תססונתמה תבותכל

 הפיאשה תא הריכזה ,ץרמה תא םידרהל הנתנ אלש ,"התוהמב האלפנו התוישעמב

 .לקה אצומה תא ושפחי לבל ,תחאה ךא ,השקה ךרדה ןמ וטסי לבל הריהזהו תבייחמה

 םהה םימיה לע רוסמל השק .היילעה תריזג האב -- הלאה תוררועתהה ימי םצעב

 ועדיה ,םירבחה וב ודמעיה :הלאשה הקיצהו ןחבמב דמעוה ולוכ ץוביקה .ץוביקב

 דבלמ : ןייצל תעכ ןתינ קופיסב ?וז העשב תוצוחנה תונשקעהו תונלבסה תא םברקב ףושחל

 דמע לודגה ובורב רוביצה -- וקרעו םיטקיפיטרסל תידיימה םתוואת האלמנ אלש םיטעמ

 תינלטקה הריזגה ינפב ועתרנ אל םירבחה :ורערעתנ אל הרכההו הנומאה תודוסי .ןויסנב

 --1926 רגסההו רבשמה תונשב םוקמב תורצבתהה -- םינושארה השעמ .םוקמב ורעתהו

 .םיכישממל ןמיסו תפומ ושמיש -- 8
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 ונלצינ אל םלוא ,תודבוע םידי ורסחש םימי ויה .תורומתו תודונת ויה -- הדוכעב

 .ןוצר עיבשמ הדובעה בצמ היה ללכ ךרדב ךא ,יקלח הדובע רסוחמ ונלבסש םימימ םג

 ומוקמ תא שבכ ץוביקה .ריהמ ופמטב המדקתה הדובעל םישדחה םירבחה לש םתולגתסה

 אצמנה ,הניעטה ףנעב דוחיבו -- תומדוקה םינשבכ ,תועוצקמה לכב הרסנמבו הבצחמב

 םתוירחאו ונירבח תוחמתהל תודוה .תותיסל -- שדח עוצקמל םג ונרדח .ונידיב ולוכ טעמכ

 .ונידיל תורסמנ תויארחאה תודובעה לכש ןפואב ,םילעבה לש םנומָאו םתרכה תא ונשכר

 קרפ ומצעל עבוקה ןינע -- םוקמב ונירחתמ ,םיטסינויזיברל תורסמנה תודובעה םג

 ןוויכבו ונילע קיעהל הקספ אל ןוערגה תשגרה .ונתכרדהב לעופל תואצומ -- דחוימ

 דוחיב ,הדובעה יריחמ םה םידורי יכ םאו .וניצמאמ לכ ושענ -- םיטיציפדה יוסיכל -- הז

 6-5 תינלבק הדובעב .'ז 2 הרוחבל ,םיבוהז 3 -- רוחבל תימוי הדובעב) דקתשאל סחיב

 ראשנ רבמטפסב דחאלו ותומלשב ןוערגה תא תוסכל ונידיב ףוס-ףוס הלע -- (םיבוהז

 תיתגרדה החבשה םג האב הזמ האצותכ .םיבוהז 600-ל בורק םוכסב ףדוע דוע ונל

 תועיגמ ןה התעו ,םיבוהז 1.30-ל ץיקה תישארב ולע םויל רבחל תואצוהה ; הקפסהב

 .םיבוהז 1,34-ל

 קוחדה יפסכה בצמה לשב ,ץוביקב תרכינ הלקה האב אל ,ןוערגה יוסיכ םע םג ,םרב

 הדובעה ינתונ ןיא עיגמה ףדועהו םיטקודורפב בר קלחב אוה םולשתה .םינותנ ונא וב

 - םינמוזמ רסוח .םישדח המכ דעב אוה תעכ ונל עיגמה בוחה ;ומולשתב םיקיידמ

 דחא לעפמ אלו םוי םוי םייחרכה םיכרצ רודיס לע השקמה ,ץוביקב תידימתה הרצה יהוז

 .וז הביסמ לשכנ -- ומייקל ונידיב היהש

 הביאכמ הלאש ןורתפל ותלוכי לכב רתח ץוביקה .םילוחה תלאש איה רתויב השק

 יתבב םישלח םירבח רודיס ידי לע ןהו םילוחל תדחוימ הקפסה תבצקה ידי לע ןה ,וז

 םצעב .טעמ ךא וז הדוקנב ונזז ףוס-ףוס םלוא ,ןבילקו הציבורבמודב ץוביקה לש הארבה

 .םויכ דוחיב ,תוידוסי תולחמ ילוח ,השולש-םיינשל ץוחמ ,ץוביקב ןיאש ,תעדל שי

 ,השלוח ךותמ -- תוקספהב םידבועש וא ,הדובעל תאצל םילוכי םניאש הלאכ קר שו

 ןורתפ .םיחונ יתלב הריד יאנתו הקיפסמ יתלבה הלכלכב ,השק הדובע ךותמ האבה

 הריד יאנת תנקתה ידי לע -- ןהימרוג תעינמ תרמוא תאז -- תולחמה תלאשל ידוסי

 -ימד, ןה הלא ץוביקב תולחמהו תושלוחה .תילנויצר הנזהו הקיפסמ הלכלכ ,םימיאתמ

 ,השעמ רסוחו הלטבב יורש רוד לש הדובעל הרבעה דעב העונתה תמלשמש ,"יבר

 העונתה לש התבוחמ איה -- הכפהמה התואל רישכמה -- ץוביקה לעמ וז הסמעמ תלקהו

 .םייזכרמה היתודסומ לע ,הלוכ

 הרשכהה יצוביק לש דחוימה יפואה .יתרבחה שוכיגה חטשב תרכינ תומדקתה ןייצל שי
 תא ץוביקה ינפב דימעמ -- הילע לש לג לכ םע הנתשמה םישנאה בכרה -- הלוגב

 תטיש .םהיאשונ תאיצי םע ושטשוטי לבל ורבטצנש םיכרעה לע רומשל ךיא ,הלאשה

 םירבח לש ןיערג וכותב ץוביקה ריאשמ היילע ידמ .וז הנכס םדקל האב -- םיניערגה

 דימת יולת הז רבד .םישדחל ,םיאבל הליחנהלו הרמשל "השורי,ה תדקפומ םדיבש

 ןתואב רתויב ןנוח ולוכ אל ןורחאה ןיערגה יכ םאו .ןיערגה לש ולקשממו ונורשכמ

 תועפוהל םעפל םעפמ םרגו םישדחה לש הטלקהה סצורפ לע השקהש המ ,תולוגסה

 םירבחה יסחיב היילעו ימינפ דוכיל תעכ ןייצל ןתינ ס"וס הנה ,ץוביקה ייחב תוילילש

 םירקיעלו לעפמל הקיזה םג תרבוג ,יללכה חרכהל יטרפה ןוצרה תא דבעשלו ןווכל הריתחו

 השק הריפסומטא םביבס םירצויה ,םיבזוע םג ויה ,רומאכ .ונייח דוסיב םיעובטה

 לע רבגתהל םבורב םירבחה ועדי -- שגדוהש יפכ ךא ,ער םשור םהירחא םיריאשמו

 .הביזע לכ םע ,ליגרכ ,םיאבה םיעוזעזמ לצינ ץוביקהו הלא לכ

 ודסונש ,תירבעל םירועישה .לוכב וחילצה אל תיתוכרתה הדוכעה רופישל םיצמאמה

 םיבש םירבחה .הריתי םימי תוכיראב וכרבתנ אל ,הטיול 'חה לש הביטאיציניאל תודוה

 לשב ,"םירומ, םג םירסח .םידומילה ןחלושל םרשקל לק דימת אלו הדובעהמ םיפייע

 יחכונה בצמה םע םילשהל הטונ ץוביקה ןיא ךא .רנימסל םימיאתמה םירבחה לש םתאיצי

 ייחב התטלשהו םירבחה לכל התלחנה -- תירבעה תלאש .התונשל ןיאש הערמכ ולבקלו

 םיאנתה ואצמי ףוס-ףוסש םיווקמ םג ונא .ונדירטהלמ תקסופ הניא -- ץוביקה לש םוי"םוי
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 תוידוסי תולאשב תוחישו תואצרה ומייקתה ןמזה ךשמב .םירועישה םויקל םימיאתמה

 ץוביקה דיזלע .ייאמ הטיולו ןיקנבט םירבחה לש םהיתואצרה דוחיב תורוכז .תוילאוטקַאו

 ,(תרגיאה ,"םינפבמ,, ,"ריעצה-לעופה,, ,"רבד,,) י"אה תונותעה .דחוימ האירק"רדח םייק

 רדסב תלבקתמ ("טנייה,,ה : תימויה תונותעהמו "גנואיירפאב,, ,"דיתעה,,) תימוקמה םג ןכ

 םיזוחא 70-כ -- (םיניבמ ,םירבדמ) תירבע יעדוי .םירבחה לכ דצמ תוניינעתהב תשגפנו

 .ץוביקב

 .יקסבלסרבו הטיול ,ןיקנבט : לארשי-ץראמ םירבחה לש םירוקיבה דחוימ ןויצל םייואר

 .זוע רתיב זא םלוה םייחה קפוד .ץוביקל גח ימי םה י'אמ םירבחה לש םתוהש ימי

 רשקה תשגרה .ץראב רבכ םיאצמנה םירבחה לע היחה םולשה תסירפ עמשמל םעופ בלה

 ותרחנ ץוביקבו ץראב םייחה לע םהה םימיה לש תוחישה .ףסונ דודיע תלבקמ ץראה םע

 השירדה לש התוינויח רתויב תטלבתמ -- הז לכ חכונל .םיבר םימיל ,ןורכזב קומע-קומע

 רוכז .םכותב י"אמ רבח לש העובקה ותועקתשהב חרכהה לע םיצוביקה דצמ האבה

 ורפוש ,םיירטינאסו םיינכט םירודיס המכ וסנכוה ותוחכונב .הטיול 'חה לש ורוקיב רקיעב

 ורדוסו תירבעל םירועישה -- רכזנש יפכ -- ודסונ ,השדח הריד םג השכרנו הרידה יאנת

 תקידב םשל תידוהיה תונכוסה תלהנה םעטמ םג ונורקיב ןמזה ךשמב .תונובשח יסקנפ

 חמצ ,ש 'חהו ,השראווב יזכרמה י"אה דרשמה אישנ ,רפש 'חה ,הרשכהה תודוקנב בצמה

 .לארשי ץראמ

 ודסונש ,תוגולפה םע םירשקל ישחומ יוטיב תתל ןויסנה םג שדּוח הרומאה הפוקתב

 םימייק ויה התע דעש ,םירשק -- בונאי ,ןבילק ,הציבורבמוד -- םינוש םינמזב ונידי לע

 הציבורבמודב םיצוביקה תשיגפ ימיב .תפתושמה הסיפתהו ךרדה תשגרה ךותמ ,חוכב קר

 תיזכרמ תוריכזמ םע ,"הבוסולק שוג, תמקה ידי לע ןוגראל תישממה הרוצה האצמנ

 .תוגולפה ןיב תידדהה הרזעה יחטש תבחרהלו םירשקה קודיהל הברה הלמעש ,הבוסולקב

 חטשב .ןבילקבו הציבורבמודב םיפתושמה הארבהה יתב ויה -- הז ןוויכב ןושאר דעצ
 .(י"'א) יקסבלסרב השמ 'חה הברה ונל רזע הז

 םהייח לכ .םוקמב ונינכש ,ר"תיב ירבח ,םיטפינויזיבירה םמצעל םיעבוק דחוימ קרפ

 ,ןבומכ ,םה הדובעה ינתונ יניעב ."טרופאר,,הו "הדוקפה,, יפ לע םירדתסמ הלא לש

 דעצ לכ לע תרכינ ונב םתורחתה .תודחוימ תויוכזמ םג םינהנו ונתאמ "םינכוסמ,, תוחפ

 תדחוימה תוחיתמה םג הז ךותמ .ונדגנ םילעבה ידיב קשנל תופוכת םה םישמשמו לעשו

 .םיידדהה וניסחיב

 - היילעל םינכומ ויהו ורשאנש םירבח הברה .הפוכתו תרעוב -- היילעה תלאש
 השדח הגולפ םג תעכ הנכומ ץוביקב .תימואתפה הריזגה לש היטעב בכעתהל וצלאנ
 תשרפ ךותמ ...םירוגס םירעש ילא התע-תעל תצפנתמה היפיצ ,היילעל היפיצה הלודגו
 תובצחמב םילעופה רוביצ לש תיללכה התיבשה תא ריכזהל שי םינורחאה םימיה
 .רומג שפג"חפמבו הבזכאב הרמגנש התיבש ,תרוכשמב םולשתב קוידה-יא לשב ,תוימוקמה

 איהו הקספנ הרסנמב הדובעה .תורבח זוחא 40 םהמ ,שיא 180 ץוביקב םיאצמנ םויכ
 תשמשממ .םיריהזמ יתלב ןפוא לכבו םילפרועמ אבהל םייוכיסה .הבצחמב תזכורמ הלוכ
 תוגולפל הגאדה -- הזל ףסונ .דואמ תמצמטצמ הבצחמב הדובעהו ףרוחה תנוע האבו
 רבכ ןתינה ןושאר שוביכ .םישדח הדובע תומוקמ שפחל ונשגנ .תקספנ ןהב הדובעהש

 .שיא 20 ע"על הטלקש ,הנבוד די לע הבצחמ תדובעב ,השדחה הגולפה איה -- ןויצל

 התע איה -- ףרוחה תנוע תארקל תונכההו םישדח הדובע תומוקמ תאיצמ -- וז הלאש

 .וניצמאמ לכ תעכ םינווכמ הז חטשבו וניתוגאד שארב

 א"צרח ןושח 'א ,"הנחמב,
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 . 1930 ,בונאיב הגולפה

 (י"א) יקסניפ .ה -- הלעמל םידמועה ןיב ,
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 1934 ,הקבונוטנאב הגולפה
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 1934 ,קצולב הרפתמה

 1934 קצול ,ןינב תדובעב



 1935 קצול ,םילבס

 1935 קצול ,"תיב קשמ,ב



 1935 ,קצולב םירבח תצובק

 באטסובונב הארבה-תיב
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 1934 הקילוא ,םיצע יבטוח

 1932 'ץשיזור ,ףינסהו הגולפה
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 1933 ,ץיבונלב הגולפה
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 1935 ,ה'צשוה

 1935 ,י'צאקול



 1936 ,בוכורוהב הגולפה



 (י"א) ץיבלפוק הדוהי -- םיבשויה ןיב ; 1931 הברו
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 1934 הברו ,,הירושמב

 1934 ,הברו



 סיבתכמ .2

 : יקסניפ לשרה

 23.1.1930 ,הבוסולק

 דבלמ .םירדח 11 -- םיתב 3-ב םירג םישנאה .תורוחב 62 -- םהמ ,שיא 180 םוקמב

 םניא רשב .העורג הלכלכה .םידגב ןסחמ ,חבטמ ,לכוא רדח ץוביקה תיב שמשמ הז

 תא םויכ הקיסעמ הניא הדובעה .הטימב השולש םינשי םישנא .רבמצדמ רבכ םילכוא

 .רתוימ םישנא רפסמ שי ןובשחה יפל .םישנאה לכ

 תינפוג הרשכה הפ לבקמ רבחה .בר ךרע (ןאכ ץוביקל) ול שי הדובע םוקמ רותב

 רמוחה םלוא .תמדוקה ותביבס םע וירשק תא קתנמ ,ןאכ הנתשמ םדאה .הבוט

 שי .ץראב השענה לע ּהעידי לכ רסוח .הדורי תיתוברתה המרה .דואמ ריעצ ישונאה

 םידיבכמ םוקמה יאנת םג םלוא .תידוסי רתוי תיכוניח-תיתוברת הדובעב ףוחד ךרוצ

 םילוח הברה שי .תואירבה בצמ לע עיפשמ הזו המישנל ריווא ןיא םירדחב .דואמ

 רבדה .אירבהל םג םילוכי םניאו התיבה םיבש םניא ,ץוביקב םיאצמנ םהו םישלחו

 .תילכלכ הבטהל ךרד שפחל שי .םישנאה ליבשב תוריד -- רתויב ףוכתה

 .הדובעה בצמו תורידה בצמ לע ונד .ץוביקה תלהנה םע הבישי ינבדבודלו יל התיה

 שיש םירדחה 2 תא רוכשל טלחוה םלוא ,םוקמב תוריד רוכשל תורשפא ןיאש ררבתמ

 סחי שי .החונ רתוי הרוצב םייחה תא רדסל הנבה םילגמ םניא הלהנהה ירבח .םגישהל

 ןובשחה יפל .םישנאה רפסמ תלדגהל תויורשפא רבדב םג ונד .ותואירבלו םדאל ירקפה

 רתוי םיקזח םישנא םהל םירסחש ,ונעט הלהנהה ירבח .םויכ םירתוימ שיא 40 שי

 םישגא דוע איבהל םיכירצ םה ךכ םשל .תועובש 3--2 דועב הנלחתתש תושקה תודובעל

 .הלא ליבשב תוריד ןיא דוע לכ םישנאה רפסמ תלדגהל ונדגנתה ינאו .ד .םיפינסהמ

 .תרחא העד שי הלהנהה ירבחל
 ןינבהו תויה .תוריד ןיגבב םיצור םירבחה .ץוביקל ןינבה תמקה רבדב םג ונד

 ןינבב וישכע ליחתהל טלחוה ,ומיקהל הלעיש הוקת ןיאו לודג ףסכ םוכסב תולעל ךירצ

 סינכי םלוא ,םוקמב תורידה לש הפירחה הלאשה תא רותפי אל הז ןינב .לכואה תיב

 לוכאל ולכוי .םיינייגיה רתוי םיאנתב היהי חבטמה .םייחב רדסו החוור תצק תאז לכב

 .ברעב דעוויהל םירבחל םוקמ םג היהיו ,םדא-ינבכ ןחלושה די לע

 תוטובשח  להנמל גואדל םג שי .אוה בושח רבד -- ץוביקל ץראה ןמ שיא תסנכה

 ריינ תוסיפ לע ןה תומישרה לכ .תרדוסמ תונובשח תלהנה ןיא וישכע דע .ץוביקל

 .דחוימ שיא הז םשל סינכהל ךירצ .ךכל הנבה םג ןיא .םיקולבבו

 6.2.1930 ,קסניפ

 העפוה -- דחא דצמ .םיידוסי םינוקיתל גואדל שי הרשכהה יצוביקב -- - -

 םהייח תא ,םהירוה יתב תא ובזעש תוריעצו םיריעצ תואמ :בר ךרע תלעבו תננערמ

 םויכ םיאצמנ שיא ףלאכ .הלוגב ץוביק ייחלו תיביטקודורפ הדובעל ורבעו םיינלטבה

 ררושה לודגה ילכלכה רבשמהו הדובעה רסוח תורמל ,היגלופב הרשכהה יצוביקב

 .וז ץראב םויכ

 םלוא ,םהב םידבועה םירבחהו םיצוביקה רפסמ הברהב לדגי ביבאלש תווקל שי

 תוירחא לכ ןיא .םיארונ םהב םייחה יאנת םויכ .ללכשל ךירצ אפוג םיצוביקה תא

 םישנא םיאיבמ .ךרוצ הזב ןיא וליפא םא ,לובסל תרמוא תאז -- תויצולח .םדאל הגאדו

 .הרידה יאנתב -- רקיעהו ,הדובעה תויורשפאב ,ץוביקה לש ובצמב בשחתהל ילבמ
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 םאובב וכיח םירבחש םירקמ ורק .הטימב 4 םימעפלו 3 ונשי םירבחש תודבועה ובר

 םוקמב .תומוקמ םהל ונפיו םינשיש הלא ומוקיש דע ,(הינשה תרמשמה) םתדובעמ

 .םיארונ םיירטינסד-יטנא םיאנתב ,הפצרה לע ,רונתה לע םינשי םירבח יתאצמ דחא

 ןיאו ,שארב תכלוה תמסרופמה הבוסולק .םיצוביקה בורב םה הלא הריד יאנת

 -- תיסיפ הדובעל רבחה תא רישכהל םוקמב .םישלחהו םילוחה םש םיבורמ הכש אלפתהל

 םירבדה תא ריבסהל דואמ השקו ושלחנש םישנא הצרא םילעמו תולחמל ותוא םירישכמ

 םהינזאו הזל הנבה םהל ןיא -- םיניינעה תא םילהנמה םישנאה םתוא .םירבחל הלאה

 .הבוטל יוניש אוהש-הזיא רכינ ןורחאה ןמזב ,םרב .(הבוסולקב דוחייב) תומוטא

 .םייביטקלוקה םייחה תולאשב קמעתהל ןוצר ןיא -- תיצוביקה הפקשהה ןבומב םג

 םדיפקהבו ,רקיעל גואדל ילבמ ,"דוי לש וצוק,, לע םידמועו -- תיצוביקה המגודה הנשי

 .רקיעהמ םתעד תא חיסהלו לפטב תולתיהל םימעפל םילולע םה הנומוקה תרהט לע

 ,תפתושמה תיקשמה הריציל הגאדה ,ץראב ץוביקב ונירבח תואמ תא קיסעמש המ

 ןיינעמ אל םג ילואו ,עודי אל הז לכ -- םיפתושמ םייח ינינע ,םידליב ףתושמה לופיטל

 ,תימצע תיקשמ הלועפל ןּוויכב ךוניח ןורחאה ןמזב היה אל ןאכ םיצוביקב ,ללכב .םתוא

 הדגב,,ש הרבח תודוא הוקת-חתפמ בתכמ איבמש העידיל ביבסמ םלוא .תואלקחל דוחיבו

 ץוביקהו ,ץוביקה רבח וניאש רוחב םע המיניסל תכלל המצעל התשרהו "ץוביקה ירקיעב

 ץוביקהש חיכומ הז .םירעוס םיחוכיו ויהי וז העידיל ביבסמ ,הקיתשב הז לע רבע

 הנשב ולעש םירבחה םתוא םע ,ולעיש הלאל שיש ןבומו ,הבוגה לע דמוע וניא ץראב

 ...תיטסינומוקה ותרהט תא ץוביקל ריזחהל ,הנורחאה

 הנורחאה הנשב הצרא ולעש הלא ןיב הלודג ןוצר תועיבש-יא הנשיש יל עדונ

 רבד .הלאכ םירבח לש תדחוימ הגולפ ןגראל העצה שי .ץוביקה תוגולפב םיאצמנו

 .ןאכ הבוסולק ירבח ןיב ןויעלו רוריבל דמוע הז

 26.10.1930 ,הבוסולק

 תועידיה םשור תחת ילוכ ינירהו הז ץוביקב ישילשה םויה רבכ אצמנ יננה

 .ונדימשהל תמאב םיצורש ,הארנכ .ונלעפמלו ונל םייופצ םישק םימי .ץראה ןמ תונורחאה

 ,דואמ ששוח יננהנ .ותוא עדגל שיש ,חוכ רותב ינויצה לעפמה תא בישחהל וליחתה

 -חפמ ,ןואכד -- םיתבה-ילעב םידוהיה ןיב .העונתל םידיה ןויפרו שואיה רודחי אמש

 אל דוע ,ךכ לכ וישכע הצוחנ לארשי-ץראו .םיבר םינעוט "דובא לוכה,, ,שואיו שפנ

 רבשמה .םויא אוה ילכלכה ןברוחה .תיחכונה הפוקתכ תודהיל השק הכ הפוקת התיה

 וישכע אצמנ ינא הנה .תוטמשנו תוכלוה הלכלכ תודמע .תלוונמ תּוינע .הפ לכב לכוא

 הדובעב ןאכ רדסל היה רשפא הזל תודוהו ידוהי ולוכ היהש לעפמ ,הבוסולק תובצחמב

 ץוביק םג .160 -- תעכ .שיא םייתאממ הלעמל הנשה ןאכ הנמ ונצוביק .םיצולח תואמ

 רבשמה ילגרל .םידוהיה ידימ טמשנו ךלוה הז לעפמ הנהו .שיא 90 ןב ,הפ יטסינויזיבר

 ושכר "םייוג, .קסעל םיפתוש ךושמל ,תוינמ תרבח דסייל לעפמה לעב טילחה ילכלכה

 דחיו ןאכמ םידוהיה םילעבה ילגר תא קוחדל המגמה התלגנו תוינמה בור תא םהל

 .םידוהיה םילעופל םג הנכסה תברוא הז םע

 .טלפמ ןיאו אצומ ןיא .םידוהיה לש םיילכלכה םייחה סרה תא לילעב םיאור ךכ
 .לולשל םיצור וז תא םגו -- הדיחיהו הנורחאה רואה תדוקנ י"א

 .ךישמהל הטלחה ,תח ילבל ןוצר .תובהלתה תררוש ע"על .ןאכ תופיסא יל ויה

 ? בושיה ביגה ךיא !ונלצא חורה בצמ ךיאו .םיאבה םימיה ודיגי המ עדוי ימ

 יתדובע ילע התשענ השק המכ יבתכממ דמול ךנהש ,תבתכ ןורחאה ךבתכמב

 םע רשאמ רתוי תבגב השענה םע םינורחאה םישדחב יתייח .אוה ךכ םנמא .,ןאכ

 .תובהלתהו ץרמ רתיב דובעל םיחרכומו ,ונלעפמל םוריח תעש וישכע םלוא .ןאכ יתדובע

 ,ררועל םיפינסל םיצוביקהמו ץוביקל ץוביקמ וישכע רבוע יננה .תלחגה לע רומשל ךירצ
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 לכב היילע םישרוד .הלפעה שרוד ,ץרפתמ רעונה .תונשקע ,תונמאנ שורדל ,דדועל

 תולובגה לע םירבח ירסאמל .םתוא ןסרל רוסאש בשוח ינא .םיכרדה לכבו םיאנתה

 תמחלמ םחלנש ,ולוכ םלועב םגו ידוהיה רוביצב םג השגרהה תא רוציל ךירצ .דה היהי

 .ץראב הדובעלו היילעל ונתוכז דעב תוומו םייח

 הלא םימיב ןוצר שיו הדרחו דחפ אלמ ילוכ ינא םנמא .ףרוחה לכ ןאכ ראשנ ינא

 .ןאכ הכרעמה תא בוזעל תעכ ןיא ךא ,ץראב תויהל

 26.10.1930 ,הבוטולק
 תורדתסהה לש לעופה"דעוול

 .י .ח

 םילעופה תלשממ לש ףויזהו הדיגבה תרהצה רבדב תועידיה ונילא רבכ ועיגה

 הגכסב -- הלוגב תינויצה הלועפה .ונלעפמל הבר הדרח שי ,הלודג הכובמה .ןודנולב

 .ודדועלו "ץולחה, תא קזחל ךירצ .דובא לוכהש רמוא "תיב-לעב,ה ידוהיה .הלודג

 ביהלהל ידכב םלוא .םיבחרה םינומהל היחה י"א רבדו תדדועמה הלימה תא תאשל ךירצ

 אל םאב ,תויפסכ תועיבתל םינומהה ונעיי אל ,זעונ לעפמב ךרוצ שי תולועפל להקה תא

 תבשל רבכ יד .הילגנא דגנ הריבכ האחמ תעונת םיקהל ךירצ .הלפעה יצמאמ וארי

 הציבורבמוד יצוביקב תופיסא יל ויה .תצרפתמה תוזגרתהה תא ךכשלו החונמב

 .העונתל םינומא ועבשנ םירבחה .ונלש םילודג יכה םיצוביקה ינש -- הבוסולקו

 בוזעל אל טלחוה .ףוסה דע םינמאנ ראשיהל טלחומ ןוצר םג םלוא ,בר ןואכד היה

 .הכרעמב הדימעו תוחוכ סויג לש השירדב תונפל ,םיצוביקה תא

 ידוקיר - הלילב תרחואמ העש דע ךכ רחאו םיעגר המכ טקש ררש תופסאה ירחא

 םירבחה םלוא .הלוגב יתיאר אל דוע םהומכש ,תובהלתהו תוקבד ךותמ "הרוה,,

 .ץראל תוצרפתה םישרוד םה .םיאנתה לכבו םיכרדה לכב היילע ,םישעמ וישכע םישרוד

 תולועפ ףקותבו ונתעונת תא דדועל הלוכי ּוזכ תוצרפתה קר .םיקדוצ םהש ,בשוח יננה

 העוגתה לכ תא הזב קתשנ ,םדעב רוצעגנ םאו .םיבחרה םינומהל אובל םג לכונ ולא

 ןסרל וגל לא .הברקה םושמ םהב שיש םיזעונ םישעמ תארקל בהלנ רעונה .הלוכ

 ףיסוהל רתומל בשוח ינא .ןז העשב םישורד םיפוכת םישעמ .ץרפתמה ןוצרה תא

 לע םיטרפ ונל עידוהל םכילע .םיקדוהמו םיצימא תויהל םיחרכומ םכתא םירשקהש

 .ונא ונרוביצבו בושיב חורה בצמ לע ,ושענש םידעצה לע ,ץראב בצמה

 ונבו ןמאנ יצולח הנחמ שי ,לארשי ןמלא אל דוע .יתוא ודדוע םיצוביקב תופיסאה

 םירוקיבל ןאכמ אצוי יננה .וישכע [ותוא] ןסרל אל עדנ םאב ,ונוצר לושיחו וחוכ יולת

 םירבחה ירבד ויהי .יחרכה תעכ אוה םירבחה םע רשיה עגמה ; ןילהווב "ץולחה,, יפינסב

 ! קזחתנו וקזח .ונל םג דודיעל םתובהלתהו םיצוביקה תופיסאב

 חאל בתכמ

 30.5.1930 ,הבוסולק

 : וקסבלסרב השמ

 יצוביק לכמ רתויב לודגה יצולחה ץוביקה הז -- הבוסולקב םידחא םימי רבכ ינא ההוש

 םייתאמל עיגה םירבחה רפסמו םימי ויה ,שיא םייתאמ הנומ -- םויכ .הלוגב הרשכהה

 .הבוסולק ץוביקל ףנע והנה -- וב יוצמ יננהש הציבורבמוד ץוביקה .שיא םינומשו

 - יאבוסולקה ץוביקל םיפנע הלא ףא ,םינטק רתוי ,הביבסב הרשכה יצוביק דוע םנשי

 .וירבח ידי לע תושדח הדובע תודמע שבכ הזה ץוביקהש ונייהד

 דחי םג רקפומה לכו הפיה לכ .ןילופב תיצולחה העונתה בל והנה הבוסולק ץוביק
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 היולת ןאכ לתוכה לע .םעומ יפויב ךא ,הלגתמ ונדועו ,ןאכ הלגתנ ץרמנ יכה ויוטיבב

 האלפנו ,התוישעמב תירזכא תירבעה תויצולחה תרות, :  תרמואה המודא םילמ תמקר

 ןאכ .םחר תעדוי הניאש ,תינוציקה ,וזה תויצולחה תא האטבמ וז הרמיאו ..."התוהמב

 ירזכאה-יעלסה ףוצרפה תא העבק ילואש איה וז הדובעו ,תויקנע תולודג תובצחמ

 םירקענ -- תינוציק תונכפהמ למסמ הלוגה בלב ץוביקה ןאכ .ןאכ ויהש םישנאה-רבחל

 תיבה םע םירשקמה םיטוחה לכ םיקתינ .שדחמ לוכה םיליחתמו םירוהה תביבס ךותמ

 רקבל עוסנל רבחל םיחינמ ןיאו רתויו הנש הרשכהב ןאכ םידבוע םירבח .הרייעה םעו

 עסנ אל "רדס,ה לילב .םירופס מ"ק לש קוחירב הרג איה םא וליפאו החפשמה תא

 םשל עיגהל רשפאו תחא הנחת לש קוחירב הרג םתחפשמש םירבח ויהש םגה ,ותיבל שיא

 - דואמ םישק הדובעה יאנת .יתימאה תיבה ,ץוביקב ,ןאכ .העש יצח לש הריהמ העיסנב

 ךא .םיחונ רתוי םיאנתה -- ץייקב -- וישכע .דואמ םישק םה םג הלכלכה יאנתו

 ,ןיינעמש המו ,ןאכ ושלחנ םיבר םירבח -- - -- .םיארונ קחודהו תופיפצה ,ףרוחב

 ץוביקה יכ ,םש אירבהלו -- םתיבל עוסנל םילוחה וירבחל םלועמ השריה אל ץוביקהש

 ךכו .הארבה יאנת אלל ךא -- וראשנ ןבומכ הלא .וירבח ייחל יארחא ומצע תא האר

 .הדובע אלל םיפוצר םישדוח ןאכ וכלהתנ

 לע המוצע ותעפשהו הינילהוו בלב עוקת אוה .תופוצר םינש שש רבכ םייק ץוביקה

 לעב ,קשרמ -- העפשה-תבר תחא תוישיא ןאכ התיה .הביבסה לכב תיצולחה העונתה

 -- הבוסולק רצוי םצעב אוהו ץוביקה לע ומתוח תא עיבטהש אוה .רעוס יצולח טנמרפמט

 רבכ הלע .ומיחרו וליחדב ותוא םיריכזמ םלוכ .יאבוסולקה םזיביטקלוקה רצוי ןפוא לכב

 .הוקת-חתפב דחואמה ץוביקב םויכ אצמנו תוערואמה ירחא ץראל

 יאבוסולקה דוקירה עודי .קצומו יעלס והשמ -- טלוב ירטילורפ ףוצרפ ץוביקל

 .תיביטקלוק תדחואמ ךרד -- ןפוא לכב ,למס ןיעמ איה -- הבוסולק .תיאבוסולקה הרישהו

 םע תונושארה ויתונשב רודלפמורט ףסוי ש"ע הדובעה דודג תא םיריכזמ םה הברהב

 .וכותבש םיק'צמירקה

 תוביס ילגרלו ץראל היילעה ילגרל םיברה ארבגה יפוליח ירחא ,םויכש ןבומכ

 שגרומ םויכ םג ךא .הבוסולק רבכ הניא הבוסולקש ,םיבר םירבח םירמוא -- תובר

 .רודל רודמ תאז לכב ךלוהש המ רבד .היהש הממ "והשמ,

 רחא הזב תוליל ינשב תוחיש םג םיברעב ונכרע .םידחא םימי רבכ ןאכ ינא ההוש

 ןאכל יכ דבלב םיימויל יתאב .תחא החיש דוע ךרעית יאדווב .ןושאר םוי םויה .הז

 ןאכ עקתשי ילואו דורח-ןיעמ הטיול ןאכל אובי עובשהו םירחא םירבח אובל םידמוע

 .תאז השעא יאדוובו ןאכל אובאש דואמ יב םיריצפמ ןאכ םירבח ךא .םימי םייעובש

 .םיפסונ םימי ינש דוע טעמכ ןאכ ראשנ יננה ןפוא לכב .ךשוממ רתוי ןפואב ילואו

 תיתעונת הדובעל תינכת ןיעמ וגרדיסו ,תוברת יניינעל םיבורקה םירבח ,ונדעונ םג שמא

 .ינרס ריעה ךרד הציבורבמודל רזוח ינא ברעה .דואמ ןאכ תחנזומ הניהש תיתוברת
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 : יול .ד

 21.6.30 ,חבוסולק

 .יקסבלסרב ,ךל םולש

 תטילק לע ובסנ תוחישה בור .דואמ תובושח ויה ןיקנבט לש ויתוחיש - - -
 ---- ;הז ןינעב תופיסא שולש ויה .חוכיו הזל ביבסמ ררועתנ .ץראב ץוביקב היילעה
 .וזכ הדימב הלאה תולאשה וראוה אל םעפ ףא

 ,ןמדלוג ,םואבננט :םירבח העבש שי ."ץולחה,, רנימסל םידמעומ לע םג ונטלחה
 .ץוביקב הלועפל ונבכיע שיפ תא .דירפ הקייחו רדור הרש ,םצ לחר ,ןמרטוג ,בוברג

 תינכת ול שי .תועובש המכ דוע ןאכ ההשיו םימי עובש רבכ ונתא אצמנ הטיול
 .דואמ הבושח היהת איה התוא עצבי םאו הבחר הלועפ

 30-כ דוע ,תירבע ירמגל טעמכ םיעדוי אלש רבח 70-כ שי .הרבעוה רבכ הטיקנאה

 וקלוח םינושארה םיגוסה ינש .םיעדוי -- ךרעב 100 -- ראשהו ,תינוניב םיעדויש

 .רחמ רבכ וליחתי םירועישה .תירבע ודמליש םירבח השיש ועבקנו תוצובק ששל

 .'וכו ,תופיסא ,תוחיש : יונפ ברע ןיא םייתניב

 22.9.30 ,הבוסולק

 .בר םולש -- הטיולו ןיקנבט 'חל

 ובתוכ ינאש ןוויכמ ,יטסימיספ ידמ רתוי היהי הז יבתכמ לש ןוטהש דואמ ירשפא

 טייג טלעוו יד, :התיה םהב השגרההש ,ץוביקב םישק דואמ םימי לש םשורה תחת

 ליחתהש עובש הז היה .וליצהל הסניש ימ םג ןיאו [ןוימטל דרוי םלועה] "רעטנוא

 היה רשפא-יא תאז לכבשו תוניחבה לכמ ונתערל תויופצ שארמ ויה היתואצותש ,התיבשב

 תקספנ הציבורבמודב הדובעה :ויפב "הרושב,ו לקניפרוג אב הנהו .הנממ ענמיהל

 םירבח ,הקספנ המש הדובעה :אב ןבילקמ רבחו -- אצי אוה .אבה שדוחה תישארב

 איבה םג והשימ .הבוסולקל ךרדה תאצוהל ףסכ םהל ןיאו הנבורב רבכ םיאצמנ םידחא

 זמ בתכמ כ"חאו .עובקל ןיידע םילוכי ונניא התותימא תאשו ,הרזפתנ בונאיש העידי

 ,םינבל : ןוגכ םיפוכתה םינינעה תא רדסל ונשרד םהב ,וניבתכמ לע הבושת ,זכרמה

 : הבושתה .ל"נה םיבתכמב ונרתסה אל רודיסה-יא תואצות תאשו 'וכו תוריד ,םיילענ

 התיבשה לגרל תויוזגרתה אלמ םוי ,לומתא םוי : ןורחא-ןורחאו .לסחו -- "הצע-ןיא,

 השעמלו ,רכשהמ זוחא 70 םלשל החטבה) םילעופה לכ ליבשב הלפמב "הרמגנ,ש

 ףא ונלביק אל ונחנא :ונליבשב הלפמ-הנשמבו (הזמ הטמל םגו זוחא 50 ומלש

 (םולשת םויו ןושאר םוי ירה היה) םוקמה ילעופ םע תושגנתה -- ברעבו ! הטורפ

 תצק םיעצפ םע "םייוג, המכ םעו ,םינכוסמ אל םיעוצפ םירבה המכ םע המייתסנש

 תינבצע הרבח וזיא הצרפ ,הנשה שאר ימי תופיסא וליחתהשכ ,כ"חאו .םישק רתוי

 הקינפ המקו ,םימדוקה םילפנתמה י"ע הארגכ ,הקרזנש ןבא ילגרל ישונא-אל לוקב

 ןוטהש חינהל ןיא תאז לכב םלוא ,ןוטבש תוימיספל ףיסומ הז לכש ירשפא - - --

 .קדצומ אל ודוסיב

 הארנכ .תעכ םידמוע ונא הינפלש הברה הנכסה תא םיאור זכרמב םא ,עדוי יניא

 םידמועש ,זכרמב תעכ ושיגרה וליא .תורחא תואצותה ויה תרחא ,התוא םיעדוי אלש

 ביט תא קר אל הנכסב דימעמ הזש וניבה וליאו יתרשכהה לעפמה לכ קוריפ יגפב

 אוצמל היה רשפא-יאש יל ראתמ ינניא -- "ץולחה,, לש ומויק םצע תא אלא ,היילעה

 תעכו .תוחפל תושדח תודוקנ המכ דוסי םשל בוהז םיפלא המכל רוקמ השראווב תעכ

 תלאש הנה .םייקה לע הרימשה תלאש לכ-םדוק יהוז .הבחרה לש הלאש קר אל וז ירה

 הזיא לש ןינע םניא ירה ,םתדובע םוקמ תא םידבאמה שיא םישמחו האמ : הציבורבמוד
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 רחא אצומ ילב םגו הדובע ילב םישנא ובשי םימי הנומש דועב -- קוחר דיתע

 עקרקה -- - -- (תורידה ימעטמ םגו הדובע ימעטמ םתוא טולקל תעכ לכונ אל ונחנא)

 רבדל ילבמ) הדובע תומוקמ אוצמלו תילמיסקמ ץמאתהל ךירצו םיילגרל תחתמ תטמשנ

 הז המב עדוי יניא תמאבו -- - -- (םיצוביקה ראשב םייחרכהה םירודיסה לע רבכ

 .רמגי

 ,תישאר .תיטרקנוק הרטמ םג יל שי ,הביתכ םשל םתס בתוכ יניא הזה בתכמה תא
 -ןיא,ו "אצומ"ןיא,ש ,הז חורדבצמב םעפ רומגלו זכרמב הרעס םיקהל םכילע ,יתעדל
 ויהי םיישדח-שדוח דועבש ,הנכס תמאב שי ודוסימ הנתשי אל הזה בצמה םאב ."הצע
 רסוח ילגרל דמעמ וקיזחי אל ויהיש הלא םגו םומינימבש םומינימ הרשכהב םישנא
 םימי המכל ונילא אובי םכמ והשימש יחרכה : תינשו .ףרוחה תארקל הנכה ירודיס לכ
 םידחא ואב רבכ םהמ םג) הנבור תצובק םגו ןבילקו הציבורבמוד ינינע רודיס םשל
 םירבחה תא חולשל אלו אצומ הזיא תאז לכב אצמנ ילואו ,רצק הכ רבכ ןמזה .(ונילא
 ,ןפוא לכב .בתכמב םהילע ןודל רשפא-יאש ,םינינע דואמ הברהב ךורכ ירה הזו ,התיבה
 םוש האור יניא הז ידעלב .יחרכה םכמ דחא לש ואוב ,םינינעה ורמגי אלש ךיא
 רנימסה ינינעב דואמ םידורט םתאש ,,םנמא עדוי ינא .הלאשה ןורתפל תורשפא
 ינאו האור יניא תאזה הלאשל רחא ןורתפ םלוא ,םינינע ינימ לכ הזמ ץוח םנשישו
 .וז יתעדל ומיכסת םתא םגש חוטב

 רחאל רבכ םידבוע : הרצקב בצמה .ונלצא םכמ ימ תויהב ןודנ םוקמה ינינע לע
 תשמחמ רתוי ןייטשנייפמ ונל עיגמ .ונתוא תסרוה תיפסכה הקוצמה .התיבשה המייתסנש
 םימשג .םיילפכ םילוע םיטקודורפה ראש לכ .ונל םינתונ אל רבכ רשב .בוהז םיפלא
 שדוחב ןיידע םלוש אל הרידה רכש .(הפקהב לבקל םג ןיא) תומוג ןיאו -- ץובו
 לע םג השקמ םיילענה רסוח .תצק בטוה יתרבחה בצמה .חונמ םינתונ אל םילעבהו הז
 השק הכ ונניא תאז לכב חורה בצמ .ץובה לגרל םיאב אל םירבחה יכ ,תופיסא רודיס
 .היהשכ אכודמו

 ? רנימסב "ונלש,, םירבחה םולש המ

 3.4.1931 ,הבוסולק
 ! םולש -- הטיולל

 שמיש .הבר החמשב םירבחה לכ י"ע עמשנו לכואהדרדחב ברעב ארקוה ךבתכמ...
 ךכבו ,דבלב םישדח השולשל הזיווה תכראה לע בתוכ התא וב עטקה קר סננוסידכ
 ..! היהת אל היה -- ! םנמואה .ךתוחילש םייסל הצור התא

 שגרומ הזו ,"םיקורי,, םלוא ,םיבוט םישנא ללכ-ךרדב .םישדח םירבח הברה הפ
 לשחתי ,ןבומכ ,הז לכ .תודונת שיו לזונ בצמב ןיידע לכה ,תוביציו דוכיל ןיא ; דואמ
 .תוביזע המכ םג ויה .בוט היהיו ןמזה ךשמב

 -תנועב ,(תורוחב 54 - שיא 195 ךותמ) תורוחב רקיעב ,םישנא רסוח תורמל
 לכ דצמ ארונ ץחל שי .ונידימ טמשית הבצחמב הדובעהש הנכס היופצ -- וז הדובע
 .םוקמה ןמ ונתוא קוחדל היצרטסינימדאה לע תודסומ ינימ

 21.8.195ו ,השראו

 ! םולש -- הבוסולקב םירבחל

 ץוביקב השענה לע תועידי ,רתויו םייעובש ךשמב ,ינממ םכענמב םתקדצ אל

 יל התיה אל יכ ,יתבתכ אל .,ידיצמ הביתכ-רסוחב תאז קידצהל ןיאו .הבוסולק
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 .השראוול יתעגה עובשה קרו ,םוקמל םוקממ יתלטלוט ןמזה לכ .יהשלכ תורשפא
 ,(יתדובע העבקנ לומתא קר) םוקמב תויערא לש בצמב םיאצמנשכ טרפב ,הפ הריוואה
 ,ילמרונ ץוביקב בצמה היה וליא .הביתכל השורדה תוזכרתהל רתויב החונ הניא

 ,טעמב אל יל ביאכמ הזכ םירשק-רסוח זא םג ,תינמז -- יתאיציו ,רתוי וא תוחפ

 ,תורומתו םייוניש אובל םילולע םוי לכבשכ ,ץוביקה לש יחכונה ובצמב םלוא

 ,שדח לעפמ רבכ הדילוהש ,השדח תואיצמ יחטשל ותוא הטמה ,הנפמב אצמנ ץוביקהשכ

 ילע הרזגנשכ ,הז בצמב -- ,וביבסמש העונתלו דיתעב ץוביקה תוחתפתהל ךרע"בר

 .חלסיי אל םירשק רסוח -- ץוביקה ינינעמ סנואמ תושילת

 ,םישק שפנ-ייוניע לש םתוחב םיעובט ייחב וראשיי ץוביקה ןמ האיציה יעגר

 הייהשה דואמ השק .האיציה יעגר קר אל םלוא .םדא ייחב ונמדזי אל םתומכ הברהש

 ימוידםוי יווהו םייח ילגרה ךותמ אלא ,הרכה ךותמ קר אל רשקנש שיאל ץוביקל ץוחמ

 אלא .רבדה רורב םכל םגש ינא חוטב יכ ,הזב ךיראא אל .הבוסולק ומשש לעפמל

 .ישוקה תלקהמ הבר הדימב וב שיש ,יתא יח רשקל םכתא בייחי הז - ?המ

 : שיפ .ל .ח
 א

 1930 רבמטפס ,הבוסולק

 .םולש -- השראווב "ץולחה,, לש ןוירנימסב םירבחל'

 םכל רוסמל לכונו הציקב רבכ התע םידמוע ונא .התיבשה לע ,ןבומכ ,לכ םדוק...
 .ונילא סחיב -- רקיעב ,ביאכמה הפוסו היכלהמ ,הימרוג לע ףיקמ רואית

 התבכרה .םילעופה לכ חוכ-תואב רותב תדחוימ הדעו ידי לע הלהנתה התיבשה

 ררבתהו שארמ ונעדיש המ -- הירבח לש היצטניירוא לכ רסוח ,הדעו התוא לש

 קפס ליטהל וקיפסה -- המומעה תילעופה םתרכהו -- םתא הנושארה ונתשיגפב דוחיב

 ןמזה ,ןוזיסה לש ופוסב ,וישכע אלש רורב וניאר הזל ףסונ .התיבשה לש התחלצהב

 - הזל םרוגהש םושמ קר אל םיתבושל ונפרטצנ ונחנא םלוא .הדובעה תקספהל םיאתמה

 םילעופה ; תמייק הדבוע ינפב ונדמעוהש םושמ םג אלא ,אוה קדצומ -- םולשתה בוכיע

 וליא הז בצמב .םולכ לועפל הלכי אל ונתוברעתהו התיבשה לש הזוכיספב ופחסנ םלוכ

 הפיסאב .ול תדגנתמ ונתושי לכש דיקפת ,התיבש יצרופכ קר ונייהו הדובעל ונאצי

 תלהנהב ,היולג ,תיביטקא תוברעתה-יא לע דחא הפ טלחוה -- וז הלאשל השדקוהש

 .םידחוימ םישוריפ ךירצמ וניאש רבד ,םוקמב דחוימה ונבצמ תרכה ךותמ התיבשה

 תומיל הרסנמב הדובע שפחלו ירשפאה םומינימל דע הקפסהה םוצמצ לע םג טלחוה

 וז ךא ,םירבח לש רכינ רפסמ קיסעתש הדובע אוצמל ונידיב הלעיש וניווק .התיבשה

 ,םיבוהז 1500 לש ןוערגל בוש ונתוא וסינכי הלטבה ימי תנומשו אוש תיילשא התיה

 .בוריקב

 הרשיא -- םתנמזה יפל האבש -- תנגראמה הדעווה ירבח םע הנושארה ונתשיגפ

 תנתינ םייטעב קר רשא ,םוטמטהו תורעבה םע םינפ לא םינפ ונשגפנ ןאכ .ונתכרעה תא

 טושפלו -- םאכדל ,םלצנל ,םמרחב םישנא דוצל תוימומרע תוירב ינימ לכל תורשפאה

 ...םיילגרב וסמרלו םהילעש םדאה םלצ תא

 דיקפתה תא םהילע וחקלש ,ינראסמ "הטסוראטס,,הו הדובעה רוטקפסניא אב םייתניב

 .םילעבה ןיבל םילעופה ןיב ךוותל

 ראשהו בוחהמ 70%  םילעופל םלושי הדובעל האיציה ינפלש םכסוה מ"ומ ירחא

 .שדוח ידמ םינמוזמב םולשת היהי אבהלו לטובת הניטנאקה ;אבה שדוחל 10-ה דע

 ולחה -- ! השעמל אטבתה הז דציכ ךא .םילעופה דצ לע ןוחצנה ; רדסב לוכה ,הרואכל

 לעופל אצי אוהש הנווכב ,ישש םוימ והוחדש ירחא ,םיירהצה ירחא תבשב םולשתב

 העש ךשמנ דחא לכ לש ונובשח .ב"אה יפל -- רותה .רוטקפסניאה לש ותעיסנ ירחא
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 ,םיצפוקל תובוחה תא וקליס יאשחב .רתויו רתוי םעפ ידמ תררבתמ הנווכה .המלש

 ובשיו דימ וקלתסהש -- תנגראמה הדעווה ירבח םג ןבומכ םהיניב ,רתויב םינשערה

 ע"עלו םוחדיו ופיסוי וא והשמב ורטופי וללה ,"םיתוחנ,ה ,םיראשנל רשאו ,תותשל

 ץוחמ ונינפו תוכחל רשפא-יאש וניאר ...זאו -- הדובעה ליחתתו ינשה םויה אובי

 ,דרשמה די לע םיסנוכמ םילעופ ןומה -- רקובב .םויהל ונייה ,רחמל םיחוד .רותל

 ימל ןיא ; אושל ךא -- םיזגרתמ םילעופה .ףסכה ספא ,ןיא --- הבושתהו ףסכ םיעבות

 בוש ונינפ .חוכב הקיחרמ שממ היצארטסינימדאהו גאוד ןיאו חוכ אב ןיא .תונפל

 תשגרה תא ץוחה ןמ והשימל רוסמל השק .ףסכ ןיא ,אל : הרורב הבושתה םעפהו

 .םירחאה םילעופהמ השק רתוי ונלש ,המוד .תעכ ונילע הקיעמ איהש יפכ סעכהו ןובלעה

 ...עישוהל םינוא ירסח ונומכ -- םהומכו .ונומכ ןובלעה דבוכ תא ושיגרי אל ןה וללה

 םג שיו הרידד-רכש םלשל ךירצ .ילאפורטסאטאק שממ יפסכ בצמ התע ונלצאו

 םיאצוי םירבח הברה .[הילעה] "קאדר'צ,ה יבשוי ליבשב ,תפסונ ,השדח הריד ןיכהל

 ,ןבילקמ םירבחה תא ריבעהל םג שיו ,קיפסמ רפסמב ימוג ילענ ןיא יכ ,םיפחי הדובעל

 שדחה הדובעה םוקמל םירבח ריבעהל תורשפא לכ םג ןיאו ,הדובעה הרמגנש םוקמב

 יאו -- יוחיד םילבוס םניאש םיפוחד םידיקפת םה הלא לכ .הנבוד די לע ונל אצמנש

 .ונליבשב תויומיענ-יא דוע התיבשה הירחא רורגת שפנ-חפמ דבלמש הארנכ ...? אצומה

 ונישע אל ונא םגש לע ונילע ומערתה הלהנהה דרשמבש ,ונל עדונ ןמאנו יארחא רוקממ

 קרש ,התיבשה ברע ןייטשנייפ ינפל תוספרתה תעדוהב ואבש ,םיטסינויזיברה השעמכ

 םוי ותואב רקיבשכ .הדובעל תאצל םילוכי םניא םירצונה םילעופה לש םימויאה בקע

 ,הנע הלהו ,הדובעל םישנא ףיסוהל םילוכי םה םא והולאש ,דרשמב יר"תיבה דודגהמ דחא

 דגנ ןווכמ הזש ול וריבסהש ירחא קרו הבחרהל דגנתמ [ןילופב ר"תיב דקפמ] ספורפש

 ...ישארה "טנדנמוקה,, תדוקפ לע רובעל םג םה םילוכי וז הרטמל יכ ,רמא -- םיצולחה

 הגאדהו ליעל תוטרופמה תוגאדהמ ץוח .דוע םייתסמ וניא וניתוגאדו וניתודרט רדס

 ןבילקב .ונתחונמ הכירדמו הדירטמה ,השדח תפסונ -- אבו שמשממה ףרוחל הליגרה

 קספית הציבורבמודב :השדח -- התעו הרמגנ איה הנבור תצובקב םג ,הדובעה הקספנ

 ,םישדח המכל ןפוא לכב .עודיז-יתלב ןמזל רבוטקואב ןושארה םויב הרסנמב הדובעה

 המכ .דחא םויב ררופתי שיא 140 ןב ץוביקש ,ןויערה םע םילשהל השק .ףרוחה לכל וא

 הלאה םיצמאמה לכש רשפאה !הזה ץוביקה תמקהב ועקשוה םיצמאמו תוחוכ ,ץרמ

 ,םהיתבל רזפתהל וצלאי םירבח םא הכמה הבר המ ךירעהל ןתינה !עלסה לא וצפוני

 םילושכמ ינפב ועתרנ אל ,םהירוהמ ,םתביבסמ וקתונ םירבח תואמ +? םחור תרומל

 לשב קר ,םילצנמה הדובעה ינתונ לש םבל תורירש ירפ ,תונובלע לע וגילבה ,תוריזגו

 יצוביק ףוג םירצוי םה הפ רבכש ,םידיתעה םהייחל דוסי םיחינמ םה ןאכ רבכש הרכהה

 רבכש רשפאה -- םתהד ץוביקה םע ינגרוא רשק רושקהו ץראב םג ומויק ךישמיש

 הרשכה ףרוחל ונל היהת אל -- הערה ינפ תא םדקנ אל םא :! ובזכואי םדעצ תישארב

 ...היילע ונל היהת אלש .א.ז ,דואמ ילמינימ ,רצ ףקיהב היהתש וא

 שי יכ ,איה ןאכ ונתרכה .הנשמ תוליעפל התע תעבתנ הפקיהבו הזכרמב העונתה

 רודחל רשפאש ,הדובע תומוקמ ,תיאסרגנוקה ןילופו הנליו ,היסלופו ןילהוו יבחרב

 התע אוה ,בייחמ םיצוביקב יחכונה בצמהש תעדל זכרמה לע .םשפחל קר ךירצ .םהילא

 ץלחל ללכבו םישדח הדובע תומוקמ שופיחל םידחוימ םיעצמא סייגל שי .הפירשה זכרמ

 ,דואמ םוגע יפסכה בצמהש ונל עודי .תעכ םינותנ םה ובש ,רצימה ןמ םיצוביקה תא

 םיכרצל םיבוהז םיפלא המכ גישהל תאז לכב דוע רשפאש םיבשוח םג ונא לבא

 .ץוביקב\ םירבחה תלחנ קר תויהל הכירצ אל הרשכהה לרוגל הגאדה .הלאה םיפוחדה

 רסח ,ישממה המשגהה לעפמ ,ץוביקה ןיאב יכ ,הלוכ העונתה תגאד תויהל הכירצ וז

 םעפה ,ונתאמ דחא לכ תא תוולל הכירצ וז הרכה .עיפשמהו דדועמה ,עבותה חוכה םג

 .ןחבמב התע ונדמעוה ונלוכ יכ ,דימתמ רתוי

 ףיסוהל יתיצר וליאו "רוחש, בתכמה לכ אצי המ םושמ .רומגל דמוע ינא ,םירבח

 תופיט המכ דוע תופסונ ילוא ויה -- יתרבחה ,ימינפה בצמה לע יתגלד ןה -- בותכלו

 םירידגמ םג הככ .תיעוצקמ תורוחש-תייארב ונתוא םינומה הלא םה םיטעמ אל .תורמ
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 .םתעדל םימזגומה ,םתוניצרו םשאר דבוכ לשב ותונותע תאו ץראב לעופה תא הברה

 הצוחמש הלא םע ונבצמו ונייח תא תוושהל וא ,רוחאל טעמ ףיקשהל ונא ףא זניצר וליא

 תורבחה תא האור התאשכו .ירמגל רחא היה ןוטהש יאדו -- ללכב ידוהיה בוחרב ונל

 החוראה תא םיעמוג םהחשכ םירבחה תא ,םיילענ ילב הדובעל רקובב םכשה תואצויה

 עדוי התאשכ ;תושדח תונקל ףסכ ןיאו ץוביקב תופכ רשעכ קר יכ ,תורעקהמ רשי

 תופוכת םיתעל ץורפת הלא לכ ףא לעו -- םינבל ופילחה אלש תועובש השיש הוש

 הניאש ,ץמואו הנומא תמינש הקזח הריש וא ,תוקבדו תובהלתה תאלמ הרידא "הרוה,,

 לבא .ךאלמת קופיס תשגרהו ךתחמש ךב רבגת -- הב תרזוח ,םינפ המכל תעמתשמ

 םיאצמנה םיליפעמה ,ונליבשב תנכוסמ התומכ ןיא קופיס לש הז שגר תדמתהש המדנ יל

 הוולמ הנומא םג םאו ,ונלש הנומאה דוסי אוה ןתיא .ותישארב וא םכרד יצחב דוע

 תניחב) ינשה לע ןושארה שגרה תא ריבגהל םיעדוי ס"וס ונא -- דרוט קפסב םג בורל

 ינפב רשי ףיקשנו תוערגמה לכ תא ףושחל שושחנ אל הזכ בצמבו ("...ןכ-יפזלע ףאו,

 ריבגתו םידי-ןויפר ינפב ונרמשת ונלעפמב חרכההו ונדועי תרכה .הרמה תואיצמה

 .םוריח ימיב םג ונחור

 1930 רבוטקואב 20 ,הבוסולק

 .םולש -- ןוירנימסב םירבחל

 לע ועידוה םדוקמ .הדובעה תקספה םע רשקב איה ונלצא תעכ תיזכרמה הגאדה..

 ,שארמ בשוחמ סיסכת והזש ורבס בורל .םינוש םישוריפ ןהירחא וררגש ,תועדומב הז

 רפסמ רטפל וא םיריחמה תא דירוהל ידכב ,בחרה םלועב גוהנכ ,הדובעה ינתונ דצמ

 םלוכ -- םירחאה תוינמה ילעבש הלגתמ ;ךכ אל הזש ררבוה תעכ םלוא .םילעופ

 םהיתועקשה יזוחא יוביר ךותמ ,קסעה תלהנהמ ידוהיה ןייטשנייפ תא םיחוד -- םירצונ

 -- המריפה לכ יאדו ןהיתובקעבו היצרטסינימדאה ,הבצחמה לע תּולעבהש איה םתמגמ .וב

 ,הלהנהה אישנ רותב ,ואסכמ רבכ חדוה ןקזה ןייטשנייפ .היצזינולופ לש בצמל ועיגי

 תעדוהל םוי לכ םיכחמ היצרטסינימדאהמ םידוהי דועו ,הב רבח תויהמ ונב ואיל םג ןכו

 תא ןויארל ןימזה אוהו -- ירצונ -- השדחה הלהנההמ דחא ןאכ רקיב םויה .םירוטיט

 םלוא ."ןיפנא ריעזב םיקיבשלוב םתא ירה,, : ךויח בגא עימשהו ונתוהמל לאש ,ונחוכ-יאב

 ,ונתלאשל .הככ רמא קוחצ ךותמ קרש שיגדה ,ונירבח לש םהינפ תייוועה הארמל

 השראווב :רורב אל ןיידע הזש הנע -- רבוטקואב 24 םויב תמאב קספית הדובעה םא

 הדובעה ןתונ יניעבש סופתל השק אל .םישק םימי ונוכנ ונל -- ןפוא לכב .,וטילחי

 ...םירזה ,םידי'זה ,ונממ -- םהלש קנרפו קטנא רתוי ודבוכי ינלופה

 .הציבורבמודמ 15-כ דועו ונירבחמ 5 ורדוס ,הנבוד י"ע ונלש השדחה הגולפה ,י'צלפב

 םג םש וטלקנ .םוקמב ןיערגה תא םיווהמה םה ונלש םירבחה .הפי םש ורדתסה םה

 הבצחמה ילעב ךא ,התע תעל םניא תפסונ תובחרתהל םייוכיס .ןבילקמ םירבח המכ

 .םוקמ דועל רודחנ ילואו הביבסב םהל תשורח ילעפמ דוע -- םוקמ ותואב

 םאו שיא הרשעו האמכ םש םיאצמנ .בורקב שדחתת הדובעה הציבורבמודב

 ןתואל סחיתהל שי .םישנא דוע טולקל ץוביקה דיתע ונועיגהש תועומשה הנתמאתת

 .קופקפב תועומשה

 .םישדח הדובע תומוקמ לש ףוצר שופיח בייחמ ונלצא תעכ רצונש בצמה
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 4.11.50 ,הבוסולק

 .יקסבלסרב ,ךל םולש

 אוה ,רבוטקואב 24-ה ירחא .ונלצא השענהמ תעדל יאדו הצור התא - - -- 

 םינינעו תודבוע יפוריצ .ונל החוור אקווד האב ,הדובעה תקספהל ימשרה ךיראתה

 ,הז בצמ םלוא ,הבצחמב ,שרגמב םידיחיה םידבועה תעכ ונחנאש ךכל ומרג םינוש

 דומענ בושו דבלב םידחא םימי דוע ךכ ךשמיי ,הבצחמה תלהנה י"ע ונל רסמנש יפכ

 .אבהל ונמויקל סחיב ,השק הלאש ינפב

 ןיאש רמא ,עובשה ונלצא ההשש ,יקסניפ לשרה .ןוצר עיבשמ -- יתרבחה בצמה

 םייורש ונא ןיא .םישדח 5-4 ינפל היהש בצמל תעכ בצמה תא תוושהל ללכ

 תרהצהו ןוספמיס לש ח"ודה ירחא ,תונויצב יחכונה בצמהש ונא םיאור ךא ,תויזוליאב

 אל ,יאמב היילעה תריזג ירחא היהש יפכמ רתוי אוה רומח יכ ףא ,תילגנאה הלשממה

 קר וליאו ,הבוט הריפסומטא םג שיו רוביצב ימינפ ןוחטב שי .זא ומכ תוביזעל םורגי

 תמאב ןימאנ -- !הדובע רסוח -- םוקמב םייביטקייבואה םיאנתה ונב ועגפי אל

 ..הל רבשית תעשופה דיהש ,ונתונשקעב

 : בוברג .א

 15.3.1931 ,הנבור

 יואר יאדו התאש ,רבכמ יתרהרה וילעש בתכמה תביתכל "הזומה, עגרכ יל ןיא

 .יתונותשע "רוגחל,, ,ןפוא לכב ,הסנא .ול

 ידי תאיצי םשלו ,בגא"ךרדב אלש ,קומעה ירבחה ןינעה וקב רבועה ,ךבתכמ

 ילוא יתקנח רשא ,ירבדו .וניניב ימיטניאה רשקה תא רתוי קדיה -- דבלב הבוח

 הלגא ,הברה וליכה הקישנהו דיה תציחל יכ-םא ,ךל םדיגהל תונמדזהה התיה אלו ךינפב

 .(הנווכב לידגה טעה ,יתבתכ תולודג םילמ) הזע הבהא ךתוא בהוא ינא :התע ךל

 תבצחמ ןבאכו תיאבוסולק ןבאכ ,יבלב רתוי דוע ,יחומב הז תא ספות ינא -- הזע

 ..הילא קבדיהל דיתע ינאש ,םילשורי

 15.2.32 ,חבוסולק

 הפמ תספדומ הלימ הדובע-םוי רחאל עלובו ףטוח ,אגו לצונמ ,אירב ,דבוע ינא

 .םשמו

 ,םיעסונ םירבח .קיעמו ללחה המוה .'ב הילע : םילודג תוערואמ ברע ןאכ םייח ונא

 זכרתת הגאדה .יתשגרה איה תאז ,תוחפל .הנשי תולודגל הוקתהו .םישדח םיאב

 בצמה לע םירסומ .דואמ השק ,השק הידעלב ; הבוסולק ןינבל ביבסמ ,קדצבו ,םויכ

 תוראשנ ,תטטומתמ הציבורבמוד .הבוסולק אוה לעפמב רזשמה ינשה טוחו .תוגולפב
 ? הבוסולק תאזה ,תונטנטק תוגולפ

 ,ןויסנ תניחבב ןיידע לכה .חתפנ (צ"החה לש תילילגה הצעומב) םיריעצה דרשמ

 יוטיבהו בינה תוטשפ ,ודימתי םיריעצה םע םירשקה .םישרש הכנ טאל-טאל םלוא

 .ריעצ לכב תונומטה םינינפה תא ףושחל ,לכתסהל ונלש םילהנמה תא דמלתו ןנערת
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 16.1.32 ,חווכל

 ןושיל ןוכנ ,חתמתמ ,בוחרב ףייעו ץוצר יתדמע תע ,םעפ אלש ,ךל הלגא דוסב..

 - תושורדה תוטורפה תואצמנש דע ךמצע תא ליפשהל ךירצו ,ףסכ ןיאו םוקמ ןיאו

 החירב איה תאז :יל [תושחול] יתובשחמ םלוא םכילא חורבל ןוצרה םעפ אל ינפקת זא

 ! תולג ךורע ,ךל ךלכ .תונשקעהו הדמתהה תיזחמ ,הדמעמ

 4.4.32 ,הבוסולק

 תבתכו וניפינס לש םבצמ תא ,ןילהווב הנורחאה םעפב ךירוקיב דוסי לע ,תרכזה
 .תועצהה תואב יגביאכהל -- רבדא המו רמוא המ .הצעומה תולועפ לע

 איצוהל רשפא-יא לובו ריינ ,ףרגוריפש ןיאשכו ,תוטורפה תורסח - - - 
 ןוכנ + הצעומה לש המויק אטבתמ המב .ירמגל ונתא םירושק םניא םיפינסה .רזוח
 ןיא ךא -- םיפינסב םידימתמה םירוקיבה םה הצעומה לש תירקיעה התלועפש ,דואמ
 ןמזה ןיאש ,םידיחי לש םמכש לע תאז ליטהל רשפא-זיא .הזל ורסמתיש לילגב תוחוכה
 .טעומ ןמזל קר ולו ,האיציה םימעטה לכמ השק ,ץוביקב םייח ונלוכ .םתושרל דמוע

 הצק דע קימסמ ינא !אהי המ :לתוכב ישאר תא טבוח טרפ רותב ינאו - -
 :וינזאב ול שחול ינאו ,םייאמ ,ולוק םירמ אוה ,חונמ ןתונ אל ןופצמה ,םיינרפצה
 .עגראו -- הרסנמה לא יל אצא .הנאלמאו הדובע יל ןת ,םשא אל ,םשא אל

 - םיברעב .םידבוע םלוכ .שיא םישולשמ הלעמל ץוביקב .הפ ייחל רשאו

 .הבוסולק םוקת יכ ,ואובי םימיל הפצמ ילוכ .דיחיו םיבר תריש ,הריש ךרד יתרבח דוכיל

 .הז ידעלב םעט ןיא

 ,הדובעב ףלוח םויה .ןוצר עבש .השק הדובע ,"רוטאג,ה דיל דבוע ינא - --

 העשב ןושיל םיבכוש םנמאו .איה הפי המ -- הנישה ,םיצוצר טעמ ,םיפייע -- ברעב
 .ערו םא -- הטימהו הת םיתוש ,תמדקומ

 ,אורקל יתלחתה אל ןמזמ רפס ."טנייה,ה תא קר אורקל םיקיפסמ לוח םויב

 לע יתכמס והז המל .לבקתמ וניא "רבד, .רפסל םינומאה תעובש הרפוה .רשפא-יא

 1 ונליבשב ותוציחנ (התא ןיבמ םצעב ירהו) ןיבת אל דציכ .תמייק אל ךא ךתחטבה

 ונילא רבעהו לוב לע סוחת לא .דועו "הלעמב,ו .האירבמ הנוזת ונממ ידיחיה ןותעה

 .ונלשמ ןוגה ןותע תוחפל ,רפס אל םא

 םיכסא אל .השרַאוול יתרבעה לע טלחוה :הילע יתעמש םג בגאו ,תטלפ הפזתטילפ

 דרא םג םא ,הקלא םג םא ,דחאה ינכשמ היהי ןאכ ,הבוסולקב יח ינא -- -- .ךכל

 .ייח םצעב תולעל ףיסוא הפ ךא ,םיילכשה וניתוחוכל היוצרה תוחתפתהה םלוסב טעמ

 ? םלתשמה ,התע ארוקה ,תמאב יל רפס

 ? היהי המ יפוס ,הדיבכמ יתוחתפתהל הגאדה ,עודי ללח ישפנב שי : םוכיסב

 -יעדמב דומיל-ירפס הברה םג םירסח .ןיא רפסו (יל יובאו יוא) 'טנייה,ב קפתסאה

 הזיא תקצל קיפסא יתמ .םהילע רובעל ,ךתעדלו יתעדל ,היה ונילעש ,הרבחהו עבטה

 -- --  .םינורתפ םיהלאל - יתמ ,הבשחמל דוסי

 29.6.32 ,הצינלמ

 הנווכהש ,יל ראתמ ינא .הרשכהל .מ תא ואיצוה קסרישאק-ןימאקב ףינסהמ-- -- -

 -עקרק תעכ הנה הלש עקרקה רשא ,הציבורבמודב "םינוגה םישנא,, תצובק תעכ זכרל

 ; השדח הציבורבמוד לע העידי םכמ לבקתהב דואמ חמשא .הבוט השירחל תנתינ ,הלותב
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 אל ,התע םג ןעוט ינאו ,יתנעט אסיג ךדיאמ לבא .תרחא הרבחו םיאנת ,תואיצמ

 ףינסה יכרצ םע בשחתהל םיחרכומ ונאש ,םידדוב םירקמ יפלכ םאייכ יללכ ןפואב

 -ץולחה,, לש תואיצמב רשא ,םירבח לש ץמוק ונשי םא : רמוא הזה ןינעה םצעל .םייחרכהה

 טלחהב רוסא -- ול הצוחמ םג םא-יכ ףינסב קר אל תוליעפב םה םיביוחמ "ריעצה

 הנש 17 לש ליגב רבח איצונ תמאב המלו .תאז תרגסמ ךותמ ואיצוהל וא ותוא רזפל

 ונלרוג םנמא -- ? "ץולחה, תא הנבנ ךכ םאה !"ץולחה, תא רובעי אל המל ,ץוביקל

 וב לבא ,דימתמו זאמ םינוכנ ,העש לכבו תע לכב םיטסיברזר ,םיכישממ לרוג אוה

 -- דימו -- תאצל ןוצר שיו םיפינסב םיבר םירבח לע הרבע השדח חורש ןמזב

 הכורכ ותאיציב רשא הרקמב רחא וא הז ףינסב טלובה דחאה תא איצוהל רוסא ,הרשכהל

 .ףינסה םויקל הנכס

 לע ףקותב רבדל יל דמוע םחוכו ,והשיממ רושיא םישרוד םניא וללה םירבדה לכ
 ,ימצע תא ךירעמ ינא תוחפל ,ךכ .יאבוסולק יתייה ייח םצעב יכ ,ץוביקה תולאש לכ
 ,יב הנומאה ךב היהת םא זא קר היהת המוקמב ךתצע ,הבוסולקל אובל ינצעית םאו
 ,םיטושפה םייחב אלא םירנויסימכ אל הכותמ םירבד הברה רעבל ונלוכ תוחוכב ,ןב
 הדובעל םאו היילעל םא ,הבוסולקמ תאצלו ,ןקותמה תא שיגדהלו ןקתל ,םיליגרה
 -- -- .החוורל םשונ ,םלוכ תוחוכבו ךמצע תוחוכב שיגרמו ,רתוי םלשומ ,םיפינסב

 1.11.32 ,חשראו

 תדובע - עמשמ יתרת הדובע ,הדובעב תירעתהש הארנ ךיבתכמ ךותמ - - -
 ,האור ינא תעכ .ץוביקב ינמזב יתייח הב רשא ,תאזה הריתסל יתששח .הצעומהו ץוביקה
 השלוח רותב תאז תא יתרכיה .יתלוכי אל ,ןפוא לכב ,ינא .תרחא תויחל םג רשפאש
 .האלהו ינממ התיה תומלשה לבא ,תחא הדובעב תומלשה לילכל יתגרע .תישיא

 ץוביקה .תולועפה יתש תא תוחאל האירב תלוכי הלגמ התאש ,ךל אוה בוט ןמיס

 -- -- .הלאכ רותב ןתוא שיגרהל יחרכהו -- ןה תוקובד העונתהו

 .חהובג תישיא הגרד -- ץוביקב תויחלו דובעל ךא ,הגרד -- דבלב העונתב הדובעל
 תלוזהמ תועיבתהו תושירדה .רעונ תעונתב תיכוניח הלועפל דוסי םג םה ץוביקב םייחה
 -- - .דחי םג הרוצבו ןכותב תורחא זא ןה

 לותמ םתדובע םישוע ונתעונת לש םייזכרמה תודסומה לכש .איה הדבוע הנה
 זוכנ רתוי ילואו ,ץוביקה לא העונתבש ונירבח תקיזב הברהב עבוק הז רבד .ץוביקה

 לע ונדיקפת םצעל ,ונמויק םצעל יזכרמ יוטיב ,הכוניח ןפואל יתיצמת יוטיב והזש

 .תיצולחה המבה

 50.8.33 ,השראו

 עדונ םויה :רבדה הזו .םעפה יחורזרצוק תמגוד ,תורצקו תועוטק ךל בתוכ ינא

 הבתכממ הקתעה םג ,ץראהמ םיבתכמ ולבקתנ -- -- .תעדל המצע תא הדביא הדלזש ,יל

 ,תורמוס תורעשה לבא ,תוביסה ירחא רוקחל וישכע ןכומ ינניא .התוחאל ןורחאה

 -- -₪--7- החונמ יא -- ךלוכו ,תוקנוח תועמדה

 ,תוחפל הנש לש לועב שדחמ םתרהל ,הדובעל תשגל תעכ השק ךכ לכו עזעוזמ ינא

 .היילעה דע



 : לושילופ ףסווי

 21.2.1931 ,הבוסולק

 ןב הזיא ,יתלכתסה .םדוקמ דוע ויתרכהש ,שיפ תא יתשגפ ,הנחתב ,הבוסולקב...

 ,ץוביקל יתאב .תומסרופמה "תומוג,,ה ןה הלא -- םיילענ הזיא ,עבוכ הזיא ,הנושמ םדא

 קר אל :יתיאר -- שדח רבחל סחיה .דואמ הפי יתוא ולביק -- שיגדהל יוארש המו

 לגתסהל ול השק אמש ,ול הגאדה .הלענ תמאב אוה - םישדח םירבח דועל םג ,ילא

 ,םמורמ היה יאוב רחאל ןושארה עובשה לכ חורה בצמ .טרפו טרפ לכלו םילכאמל

 לכה יעמש ירחא אוצמל יתבשחשמ רתוי יתאצמ תמאב .דואמ הברה ילע עיפשהש

 תא ,יל המדנ .התוא יתשגרה םג אלא ,ונכרד תונוכנב יתחכונ קר אל .הבוסולק לע

 ,יל המדנ .ויתולעמו ויתונורסח לע ,בהוא ינא דחא לכ תאו םינש ריכמ ינא רבח לכ

 לוכה תא הנושארה םעפב האורה דלי לש ,םייחה רשוא לש הגרדמ התואל יתילעתה

 רתוי רודחל םוי לכב לדתשמ ינא .,ותוא בבוסה רבדו רבד לכל הבהא אלמו וביבסמ

 הדמע קרפה לע .הפיסאב יתפתתשה ,לוכה רתוי ריכהל ,ץוביקה לש םייחה םינפל

 היה אל שיא ,עירכמ תולוק רפסמב אצוה רבחה .ץוביקהמ רבח תאצוה לש הלאש

 םלוכ ,שדוח 17 אצמנ רבח : תניינעמ העפוה תמאבו .ללכ ועיבצה אל הברה לבא ,דגנ

 םימעפ המכ ,םדוק בר ןמז דוע בוזעל היה ךירצ אוהש רמוא דחא לכ ,ותוא םיריכמ

 לכב ךא .השלוחכ הז תא תוארל רשפא .טלחוה אל רבדהו קרפה לע וז הלאש הדמע

 הז היהי ,ץוביקב בר ןמז אצמנה רבחל סחיה :הזמ הלענ רבד ןיא -- יל המדנ תאז

 ..שפנ דע םימ ואבשכ ךא ,וילע טילחהל השק תאז לכב -- טבנ-ןב םעברי

 -ירועישב םיליחתמ התע .תקזחמה תויצולח תרצויה איהו הבוסולקב המשנ שי

 תוצובק 5 שי .םירבחה דצמ הבר תּורעו בר ןינע שי .םיישקה לכ תורמל ,תירבעל ברע

 תדעו הרחבנ ,הפיסא התיה .םינושארה םירועישה ןושארה םויב רחמ .םירומ 5זו

 רתוי .םירבד דועב ,תורשפאה תדימב ,םגו ברע ירועישב קסעתהל הכירצש תוברת

 םיעדויזאלה לש תוצובק 4 ורדוס ;טעמ םיעדויה הברה ,ללכ תירבע םיעדוי אל 50%"מ

 ,םינוש םינמזב םידבוע םירבחה ,םיבר םיישק שי .טעמ םיעדויה לש תחא הצובקו םולכ

 7-מ קלחו ,הלילב 11 דע 1-מ קלח ,םיירהצה רחא 1 דע רקוב תונפל 4-מ דבוע קלח

 שיו השק םידבוע םג םירבחה .ןמזל םירועישה תא םיאתהל השק ןכל .4 דע רקובב

 .םדקתי רבדה םיישקה לכ תורמלש ,הווקמ ינא תאז לכב .הדובעה רחא חונל ךרוצ

 םירבח םירשעמ רתוי ןמזה ךשמב ופסוותנ ,רבח 90 ויה הבוסולקל יתאבשכ

 הדובעהש י"פעא הדובעל םישנא רסוח שי .ץוביקל ובש םירבח המכו הציבורבמודמ

 .הקפסהה תואצוה תא םג הסכמ הניא ללכ ךרדב

 ברע ירועיש להנמ ינירה הדובעה תועש 8-ל ץוחמ :ןאכ יתדובעל עגונש המ

 טעמכ םירועיש 3 ומייקתה עובשה ךשמב .עובשה וליחתה ברעה ירועיש .תחא הצובקב

 .שקעתהל יתטלחה תאז לכב ,רבדב םילודג םיישק שי ,רבכ יתרמא .הצובק לכב

 שיא םע דומלל היהי ךירצ םא םג דחא רועיש לע ףא רתוול אל -- ילש גנוזולה

 ופתתשה ןושארה רועישב .חילצי הזש בשוח ינאו ,הצובקב םיאצמנה 17-ה םוקמב דחא

 ."הרבח,ה תא ףסואו הגולפל הגולפמ ךלוה ינא .14 ישילשב ,11 ינשב ,5 קר 17 םוקמב

 .םיישקה לכ לע רבגתנ ,רבד ןיא ךא - השק

 יב יצולחה רנימסה ירבחל "תרגא, ךותמ
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 : רדיב

 11.2.1931 ,הציבורבמוד

 ררשש הדובעה רסוח .דואמ ער בצמב ויתאצמו -- השראוומ רשי ץוביקל יתאב

 רערעל םילולע ויה ,ינש דצמ ,לודג זוחאב ץוביקב ואצמנש םילוחהו דחא דצמ ץוביקב

 םג תוארלו ילמיסכמ ןפואב רודיס ןועט היה הז לכ .אבהל ץוביקה םויק תודוסי ללכב

 הדובע םוקמל םירבח 15 םגו הבוסולקל םירבח 15 ונחלש .הדובעה םוקמ לע רומשל

 דובעל םג יתלחתה .םוקמה לע רומשל תורבח 7-ו םירבח 11 קר וראשנ ןאכו ,שדח

 תועובש המכ דועבש םיווקמ ונא .תונובשחה תלהנהו הדובעה רודיסבו תוריכזמב

 תיתוברת הדובע רודיסל ןודינבו .םירבח הברה בוש הב ורדוסיו הדובעה ןאכ ליחתת

 ורדתסה ץוביקב םיימינפה םייחחשכ ,תעכ קרו רבד םוש תושעל דוע יתלוכי אל

 דומילל םיגוח רדסל ונלחתה רבכ .תיתוברת הדובעל ,ינאו ןהכ הדלז ,ונשגנ ,רבכ

 .םינוש םירפסמ תוארקה םגו תוחישו תירבעה הפשה

 (ל"נכ)

 : ןמרטוג יבצ

 29.1.1931 ,ןושודק

 בוט רתוי וא ,הבוסולק די לע ןישורקב השדח הגולפ הדסונש ,רבכ ועדת חטב...

 הגולפה תובחרתהב .שיא רשע-יהשימח הנומ הגולפה ; הציבורבמוד די לע -- רומאל

 ךרע לע החיש הפ ונל התיה .הנה יתחלשנ ינא םג .תונוש תוביסמ ,הברה ןימאמ ינניא

 השבכ תויצולחה לש תונשקעהשו ,הדובע רסוח לש וז העשב הדובעל שדחה םוקמה

 תיתוברת הדובע .בותכל המ יל ןיא טושפ םוקמב הפ תיתוברתה יתדובע לע .תאז תא

 םילוכי ונניא תיתוברת הדובע .םינוש םיאשונ לע החיש עובשב םעפ קר .ןיאש טעמכ

 םוקמב םיאצמנ ונאש איה הבושחהו הנושארה הביסה .תונוש תוביס ינפמ רדסל הפ

 ..תורמשמ יתשב םידבוע ונאו םירבח 15-מ רתוי אל

 (ל"'נכ)

 ןילופב "? ול תה, תורדתסה

 םינבא יבצוהח ץוגק

 רודלפמורט ףסוי
 הבוסולקב

 הבוסולקמ םיבתכמ-יספטל תרתוכה
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 הבוסולק שוריג
 ופ37-ו92ו

 ןילופ תונוטלש תושקנתה
 (בתכמ)

 13.5.1931 ,הבוסולק

 ! םולש -- השראווב םירבחל

 הדובעה יכ ףא ,הבצחמה תדובעב םירבחה רפסמ ונתעתפהל םצמוצ םינורחאה םימיב

 לכ ונלביק הבצחמה שרגמב וניתונעט לע .התבר דוע ,ךפיהלו -- התחפ אל המצע

 רבדיהל ,ןכל ,ונטלחה .דואמ תטלוב התיה ןתותימא-יאש ,תואלתמאו תובושת ינימ

 ונתא רבדל ותוא חירכהל וניצר .ומצעב ןייטשנייפ םע (הלהנהה דרשמ) הרוטנוקב

 .בצמה לכ תא ונל תולגל וטילחה ,היצארטסינימדאב ,םה םגש ,הארנכ ,םלוא ,תויולג

 םידקמ ינא םלוא ,לוכה תא הלגא ,םיאובחמב קחשל ונל לא, :רמא ןייטשנייפ לש ונב

 דגנ םג םאו ,תאזה החישה לע תונמדזה םושב ךמתסהל איהש-לכ תושר ןיאש ,רמואו

 ,ןכבו .הלימ לכ שיחכא ינאש ,שארמ ועדת ,תאז לכב ךכ ושעת הזה שרופמה יאנתה

 יתוא םיחירכמה ,ריבסהל לוכי יניא םתוהמ תאש ,הלאכ ץחל יעצמא ילע שיש ,ועד

 השעיי רבדה ,טלוב ןפואב השענ אל הזה רבדה תא .הבצחמב ןורחאה דע םכתא רטפל

 םירופס םימי דועבו םויל םוימ ךלתו תחפת הבצחמב םכתדובע ,טעמ-טעמ ,הגרדהב

 רותב רתוי דועו הדובע ןתונ רותב םג ,דואמ יל ביאכמ םנמא הז .ראשיי אל דחא ףא

 ,תאז רמאל יתטלחה .רמאל יתיצרש המ לוכה הז .רחא אצומ לכ יל ןיא םלוא ,ידוהי

 ."םכתלוכיבש המ תושעל םכדיב תורשפא היהתש ידכ

 ,ונליבשב המיהדמ העתפה וז העדוה התיה םדוק ונל שגרומ היה בצמהש ,הז תורמל

 ןמ ונתוא קלסל םכל רשפא םאה, :ונתלאש לע .דואמ הבר הכובמב ונתסינכהש

 הז ידי לע ,ונמצע לע ןגהל דיב אוהש לכ קשנ ילב ונתוא ריאשהלו הזכ ןפואב הדובעה

 ,הבושתה האב -- "1 הז דעצל םכתא םיפחודה םיקומינה תא תולגל ונל םינתונ םכניאש

 תא ורטפתש ירחא םא,, ונלאש ,רבד םוש תושעל ודיב ןיא לבא ,הז תא ןיבמ םנמא אוהש

 תביס לע הלאשב השראווב "ץולחה, זכרמ המריפה לא הנפי ,הדובעהמ ונירבח

 םיקלתסמ ונא :דואמ הרצק היהת ונתבושת, :בישהו -- "!ונעת המ  ,םירוטיפה

 : הינש הלאשב הנפי "ץולחה, זכרמ םאו, :הלאש דועו "..םהש לכ םירואיבמ

 - "זםכתבושת היהת המ -- תמדוקה התומכב הראשנש וא ,הדובעה המצמוצ םאה

 ."םדוקה בצמב הראשנו התחפ אל הדובעה :אוהש ומכ בצמה תא ריהבא, :  הבושתה

 .החישה ןכות ,ךרעב ,והז

 לעב םע (שיפו יול ונמזוה הילאש) תטרופמ רתוי החיש המדק תאוה החישל
 לכ םדוק אוה .ללכה ןמ אצוי ןפואב תיהבאו תיתודידי התיה החישה .רנרל הרסנמה
 רשאב,, -- םינורחאה םימיה תוערואמ םע רשקב ונבצמ לע היצמרופניא ונתאמ שקיב

 ץוחנו ןורחאה תשירד יפל ינראסב (זוחמה לשומ) "הטסוראטס,ה לצא רקבל דמוע אוה

2009 



 יולג יד ןפואב רנרל ונל ריבסה תאזה החישב ."רבדל המו גהנתהל ךיא תעדל ול

 היצארטסינימדאה ישנא לש בוטה םנוצר תורמל ונידימ טמשית הבצחמב ונתדמעש ,טלובו

 ,םהיתוארוהל ,ןכל ,םיפופכו םדסחו תונוטלשה ןוצרב םייולת םה רשאב ,ןייטשנייפו

 ינפמ עתריי אל אוה ירה ,רנרלל ,ומצע ול עגונש המ .ונדגנ תונווכמ ןה םעפה רשא

 בצמ ונשי םלוא ,הלשממה תונמזהב יולת וניא אוה יכ ,אוהש ימ דצמ תודחפה לכ

 םיאב דואמ םישק םימיש -  רמא -- םכל ועדת,  .ונתבוטל ונניאש יביטקיבוא

 םימוצמצ ויהי הזה ןמזה ךשמב םגו ,םיישדח דוע לוכה-ךסב דובעת הרסנמה : םכתארקל

 םכל ירה -- קספית םכתדובע ןייטשנייפ לצא םגש ,ררבתי םאו ,הדובעב םייתגרדה

 םיעצמאב זוחאלו הזל גואדל םכילע .םידחא םישדח דועב םכבצממ הרורב הנומת

 ונבצמל הנבה הליג הזה שיאה .םייתעשכ הכרא תאזה החישה ."דעומ דועב םישורדה

 רחאל קר .הדובעה ןתונ ותויה תורמל ,ונלרוגל הדרח םג העודי הדימב ודיצמ התיהו

 רישכהל היה רנרל םע וז החיש לש הדיקפת רקיעש ונל ררבוה ןייטשנייפ םע ונתחיש

 .ןייטשנייפו רנרל ןיב תוצעיתה רחאל ,ךכ רדוס םג ,הארנ ,הז .ןייטשנייפ תעדוהל ונתוא

 האצות איה ןייטשנייפ םע החישהש ונל עדונ ,ידמל םינמאנ םלוא ,םיידדצ תורוקממ

 "הטסוראטס,ה םע ןייטשנייפל ול התיהש התרוצ יטרפ לכב וזל המוד החישמ הרשי

 "וגיוא ריפ רעטנוא, םלוא ,רבד םוש תושעל ודיב היה אל תימשר ךרדב .ינראסב

 םיקוסעה םיצולחה לכ תא הלא םימיב רטפת אל םא, :ול רמא (םייניע עבראב)

 יפ לע דובעל הנלכות ךיתובצחמ .הלשממהמ תופסונ תונמזה לכ לבקת אל ,ךלצא

 .יהניתשלפמ תונמזה

 תא תושרודה תוילאוטקא תולאש ונכותב רבכ ררוע שדחה בצמהש ,הז תורמל

 םיאב ,םירבח םיפסותמ ,םויל םוימ רבגיו ךליש הדובע רסוח שגרומ) ידימה ןנורתפ

 תומוקמ שפחל חרכה שי ,אבצה ןחבמל ודמעש רחאל םיקיתו םירבח ןכו ןבילקמ םירבח

 םג המו ןהב ןוידל וליפא תעכ תונפיהל םילוכי ונניא ,(תולאש ינימ לכ דועו הדובע

 - תכתוח ךכ לכ התיה אל םעפ ףא תאזה השגרההו -- השגרה שי רשאב ,ןרודיסל

 .ןודבא ןאכ ונלרוג -- םינש עבש לש םויק רחאלש

 ,הזה ןינעל ביבסמ הבר העונת םיקהלו וניתוחוכ לכ תא ררועל שיש ,ונל רורב

 ,יכ ,(תתחופ ןינעה תובישח ןיא -- ךכ היה וליא םג) הבוסולק לש ןינע קר הז ןיא יכ

 .ןילופב ונלש הרשכהב הדוקנ לכ לש הלרוג היהי הזכש ,שושחל שי ,ונתעד יפל

 יולה .ד

 הבוסולק לע ןזרג ףנוה

 ,תונשקעו תואנקל למס ,בייחמו עבות גשומ םא יכ ,איה םש אל ...! הבוסולק

 ודבעש םירבחה תואמל אוה תיב הזה םוקמה .תירבעה תויצולחה תרותל יח יוטיב

 םירבחה םייתאמלו -- שוביכהו הדובעה תוכרעמב ,ץראב התע םיאצמנה ,וב ויחו

 ףונמ ,"ץולחה,,ב םירבח יפלאל זכרמו אוה רוא-לדגמ םגו ,םויכ וב םיאצמנה

 תונוחצנ טעמ ץוביקה עדי ומויק תונש עבש ךשמב .הלוכ "ץולחה,, תעונתל ןעשמו

 עתרנ אלו דמע ןתיא .הדירי עדי אל ךא ,ץראבו העונתב תונולשכ הברהו תוילעו

 - - - ,תופקתהו תוריזג ינפב

 הנכסה םעפהו .הנכפב הבופולק לש המויק .ןזרג התע ףנוה הזה ץוביקה לע

 .ירמגל שדח דצמ האב איהו ,תיניצרו הלודג

 ,המריפה תלהנימ העידוה ,הבצחמב הדובעה תושדחתה םע ,ביבאה תישארב

 לש ירקיעה ןכרצה) הלשממהמ הלביקש םירחא ןבא ינימו ץצחל תונמזהבש
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 ירסוחמ ןיבמ קר םילעופ הדובעל לבקל התוא בייחמה שרופמ יאנת שי (המריפה

 .הלשממה תפוקמ עויס םילבקמה ,(םוקמה ןוטלש) "הנימג,,ב םימושרה הדובעה

 דימת התיה "הנימג,ה יכ ,םירצונה םילעופה קר הזה עויסהמ םינהנ השעמל

 תלבקמ םרטפלו ץוביקה ירבח תא לוספל םיילמרופ םימעטו תואלתמא תאצומ

 ןרקל םימיאתמ םימוכס דימת םישרפנ ץוביקה לש תרוכשמהמ יכ םא ,עויס

 הדובעל לבקתהל תורשפאה ,אופיא ,הנתינ .הדובע רסוחמ חוטיבל תיתלשממה

 "םימתה,, יאנתה עלוק המל [תעדל] ונחכונ ןמזה ךשמב קר .דבלב םירצונ םילעופל

 ,הדובעה ירוטקפסניא -- םינוש חוכ-יאב י"ע ,תונוטלשהש ,ונל עדונ .אוהה

 יכ "המריפ,,ל זומרל תונוש תויונמדזהב וקספ אל -- וידיקפו "הטסוראטסה,

 ינתונ ויה םיחרכומ םנוצר ףא לע .הדובעל "םיצניטסלפ,ה תא לבקל "יוצר אל,

 .םהמע הנתוהש יאנתל לגתסהל ,ץוביקה ילעופ תא דואמ םיבישחמה ,הדובעה

 ונממ וחקול ,םינש המכמ ץוביקה לש ותקזחב ויהש ,תוירקיע תודובע הברה

 ךשמב התיהש ,ץצחה תנוכמב הדובעה ץוביקה ידימ הטמשנ ןכ .םירצונל ורסמנו

 ןויסנ ילעבל ויהו תאזה הדובעב הפי וחמתה ץוביקה ירבחו ול תכייש םינשה לכ

 םדוקמ םימושר ויהש ,שיא 30ז-כ קר ץוביקהמ וראשנ הבצחמב הדובעב .הב

 הכמ התיה תאזה הריזגה .הבצחמה שרגמב ונמדזהש תודובעב ףרוחב םג ודבעו

 הדובעה תובחרתה םע יכ ,התיה הוקתה .שאונ ונרמא אל תאז לכב ,ץוביקל הבר

 תושדחתהו תודשב הדובעה תלחתה םע) הדובעה-ירסוחמ רפסמ תוטעמתהו

 .ותדובע תומוקמ תא ביחרהל ץוביקה םג לכוי (םוקמבש תובצחמה ראשב הדובעה

 הבצחמב םידבועה רפסמ תא תוברהל הלמע הדיצמו תאז החיטבה המריפה םג

 .ץוביקה ירבח ןיבמ

 וטקנ -- הרטמל תוכילומ הלאה תוריתחה לכ ןיאש ,תונוטלשה וחכונשמ

 חירכהל םייביטרטסינימדא -- םיידירוי םיעצמאב וסינ : תישחומ רתוי ,הינש ךרדב

 -ץולחה, לש תיצראה הדיעווה תחיתפ ינפל םוי .םוקמה תא בוזעל ץוביקה תא

 -שמה דרשמל עתפל וארקנ ,הדיעוול תאצל ץוביקה חוכ-יאב וננכיתשכ ,"ריעצה

 ריע) ינראסב "הטסוראטס,,המ הדוקפ םהינפב אירקה "טנדנמוק,,הו תימוקמה הרט

 הובג דיקפ אב ברע ותואב ."ילאגיל וניא רשאב,, ,ץוביקה תא דימ רזפל (זוחמה

 תא קיתמהל ידכ ןהב היהש ,תושירד המכ גיצהו ץוביקל "הטסוראטס, ,ה לש

 תוחרזא תדועת םגו ,היצזילגיל איצמהל עובש ךשמב :ןגוהכ השרפלו הריזגה

 -- רמא -- אל םא,, .המודכו (ינלופ בשות םוש בייחמ וניאש קוח) רבח לכל

 ."תבכר יסיטרכל ףסכ הל ןיאו איה הינע ןילופ יכ ,ילגר ןאכמ םכלוכ וחלשית

 -- םוי לכב .ץוביקה לע תושיגנו תופידרב הרטשמה דקפמ זא חתפ הז םע דחי

 תא חיכוהל ץוביקה הצר םאו ,ויתוריינב רחא וא הז םגפ לע שדח רבח רסאמ

 דיב תובותכו תושודג ,תומרגלט דעב םלשל ךירצ היה -- רבחה לש ותורשכ

 םדוקה וירוגמ םוקמב הרטשמה דרשמל תימוקמה הרטשמה י"ע וחלשנש ,הבחר

 םיניינעב , וילא םעפ ידמ וארקנש ,ץוביקה חוכ-יאב לע .רסאמב אלכנש רבחה לש

 ץוביקה .םיסג םיפודיגו םיפוריח לש תונותיק ךפוש טנדנמוקה היה -- "םיפוחד

 ד"וע םע זכרמה רבח אב .בצמה לע רסמו השראווב "ץולחה,, זכרמל דימ הנפ

 וידיקפ לע דקפ ,תינוציח תובידאב ,הלהו ,ינראסב "הטסוראטס ה לצא ורקיבש

 .םיאתמ רודיס םירבדל אוצמל
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 איה הטילבמ יכ ,טלחהב הבוט הניא וז ךרד םג יכ ,זא וחכונ תונוטלשה

 תורוצב הרטשמה לש תוקצהו תופידר םנמא וקספ אל .תשרחנה המיזמה םוי ידמ

 ותיסה ;םהיתבמ ץוביקה ירבח תא איצוהל תורידה ילעב תא ותיסה :תורחא

 ובש בוחרה םע לכואה תיב תא תרבחמה ךרדה תא םוסחל םירצונה םינכשה תא
 בבוסלו םהילגר תתכל וחרכוה ץוביקה ירבח ;ץוביקה לש הנילה יתב םיזכורמ

 .הרזחבו -- לכואה רדחל ץוביקה לש םיתבה דחאמ תכלל םתוצרב הרייעה לכ תא

 ומשוהש םילושכמה ינפב עתרנ ץוביקה ןיא יכ ,תאז-לכב ואר תונוטלשה םלוא

 היצילגב טפנה תורכמב םילשונמה םידוהיה ינומה םע לק הכ הלעש המ .וכרדב

 .ינשקעה יצולחה ץוביקה םע לקנב הלע אל -- הנדורגב קבטל תשורחה-יתבבו

 תא קלסל -- םממז לש טלחומ עוציב ואר אל וטקנש םיעצמאה הלא לכב
 .םוקמהמ םידוהיה םילעופה

 םילעופ רסוחו הבצחמב הדובעה תובחרתה תורמל יכ ,וניאר ןורחאה ןמזב

 -- ."הרוטנוק,ב ץוביקה חוכ-יאב ורקיבשכ .הדובע ילב ץוביקה ירבח םירזחומ

 /-- -- -- ילע םירזוג,, : בלדיוליגב המריפה להנמ רמא

 םקיר םירזחומו שרגמל םיאצוי ץוביקה ירבח .תמשגתמו תכלוה הריזגהו

 ,םימשא ונא המ, :הדובעה יקלחמ םינוע םירבחה תועיבת לע .לודגה םקלחב

 ,תוימשר םירוטיפ תועדוה רבכ ולביק םירבח רשע-העבש "...לכונ אל יכ ועדת ןה

 .הבצחמב הדובע שורדל םימושרהמ הלא םג ולכוי אל םייעובש דועב -- רמולכ

 אל ילוי תישארל .ינוי שדוח ךשמב ורטופי ,היצרטסינימדאה העידוה ,ראשה

 אלא התחפ אל הבצחמב הדובעהש העשב הז לכו הבצחמב ונלש רבח ףא ראשיי

 תונורק ,םיקוחר תומוקממ םישדח םילעופ םיגמזומ .הברתמו תבחרתמ -- ךפיהל

 אלמל םירצונ םילעופ םיחירכמ .םיידיה תוקיפסמ אל יכ ,הנחתל םיקיר םירזחומ

 תרוכשמ -- םויל םיבוהז הנומש םג םיחיוורמה םילעופ שי .תופסונ תודובע
 ...! תולכו תואור -- ונא וניניעו .ןילופב םייחכונה םיאנתב הליגר יתלב

 לכ תרכה .ןילופב "ץולחה,, הנחמ תא הדירחה הבוסולקב בצמה לע העידיה

 היצדיבקילל ןווכמה עסמ לש ותישאר איה הבוסולקב תושקנתההש איה העונתה

 לש המשב יכ תונוטלשה םיאור .ןילופב "ץולחה,, לש הרשכהה תודסומ לכ לש
 םג תירבעה הדובעל תובושח תודמע "ץולחה,  שבוכ תימצע תוצמאתהבו י"א

 .םמעז הלעו -- הלוגב

 רסוח ,ףרוחה לש ןוערגה קיעמ .ילפורטסטק אוה ץוביקה לש ובצמ וישכע
 תועובש דועב הדובעה תקספנ הרסנמב .טיציפדה תא לידגמו -- הברתמ הדובעה

 הכ למעב השבכנש תידוהי הדובע תדמע .דובעל וגל ונתי אל הבצחמב ,םירופס

 המיזמה יהוז .הל היופצ סרה תנכס -- םינש עבש ךשמב םישק הכ םירוסייבו בר
 -- םעפהש ,ותדובעמ ידוהיה לעופה תא לשנל זאמ המיזמה ,תונוטלשה ושרחש
 .ןודזלו יוליגל התומכ ןיא -- הילע תופחל תונויסנה לכ ףא לע

 ? תידוהיה תוירוביצה טוקשתה

 .5 .ל .ח

 21.6.31 ,י'רבד,, ; 28.5.31 ,הבוסולק
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 סוריח ימיב

 ..קיצמה טקשה .א

 -- םיררוצה וממזש המ ..! הדיצ לע "ןוחצנה ו -- תוכלמ לש החוכ לודג
 הלטינ .היהו עצוב -- םירבע םה רשאב ,םירבע םידבוע יפמ םחל תירכהל

 .תופוצר םינש עבש הב קוסע היהש רחאל ץוביקהמ הדובעה

 דע -- ץייקה תישארב םייתאממ ,ץוביקב םישנאה רפסמ תחופו ךלוה

 ןיאו -- לרוגה וצ .הזה רפסמהמ ףא ןיטקהל היוטנ דיה דועו .םויכ םיגומשל

 ...!הצע

 םע,ל ,קזח חוכל יוטיב -- שערה .ונלגרוה לודג רוביצל .וננה שער ידומל

 ;ונייה טעמ-יתמל .האלמה ,הלודגה הפיסאה רתוי ןיא .שערה קספ -- םויכ ."בר

 ,טקש -- לכואה רדחב ,ץוביקב .רוביצה ךלוהו תחופ דועו ,שיא םינומש קר

 .אושג אלל ,אשמלו חרוטל ,ןכל ,היהשו ול ונלגרוה אלש

 םירביא ,םירביא .םיקלחל ךלוהו דרפתמ ,םירזגל רזגנ לודגה יחה ףוגה

 ירחא ואצמנש ,םישדח הדובע תומוקמל ,תוגולפל םירזפתמ םירבחה .ונממ םיערקנ

 םיעסונ םוי ידמ .םש הגולפו הפ הגולפ .םינורחאה םימיב יביסנטניא שופיח

 האירק דחא לכ יפמ .הדירפה השק ,בלה טבוצ .םינוש םירבעל םיעלקנ ,םירבח

 .!הפמ ונתרקעש דיה הרורא -- :תטלמתמ תחא

 "'ףרוע-השק סע,  ,ב

 : תילסקודרפ הדבוע

 ,ולמע תובר .םייטרפ םילעפמב הדובעהמ ונתוא לשנל ולמע תוגוטלשה
 טעמכ "ןיירדןדוי,, םויכ איה -- ונתדובע םוקמ -- הבצחמה .םדיב םק םנוצרו
 הלשממה תדובעל ונרדח -- הבצחמהמ ונלשוגש םויב וב םלוא .זוחא האמב
 ןטשה שרוג םיעצמאה לכבו בר למעב ..!הדבוע םלוא -- ןמואי אל ..!אפוג

 .המינפ תיבב ,רדחה ךותב הלגתנו רזחו -- ןורדסמהמ

 תרוצב םיבשותה לע דחוימ סמ הליטמ ,שיבכ תללוס תימוקמה "הנימג,ה

 הדובעה ינתונ -- הרסנמה ילעב ומכחתה .םתרומת ףסכ תלבקמו הדובע ימי

 ,ונל הרסמנ הדובעה .שממ הדובע-ימיב סמה תא וסינכיש ועידוהו -- ונלש

 לוח תלבוהב ,הדובעל ואצי ריוואב םיפפונתמ םהיתאו םירוחב םירשע .ץוביקל

 " ..תיתימא תילארשי-ץרא הדובע,, .ךרדה רושייבו תורובו תולעת תריפחב ,ןבאו

 םידוהי ...? התוא ולבסיה -- תאזכ הפצוח .לובג ןיא תונוטלשה לש םזגורל

 .! ףצקו ןויזב ידכו -- "הנימג,ה תדובעב

 -תמו םירבחה די-לע םידמוע הדובעה לע םיחיגשמה ."הנימג,ה השחת אל

 השקה הדובעה לע הלמח ימואנב -- הליחת .םיעצמא ינימ לכב םטינקהל םינווכ

 געלו ןובלע ירבדב -- ךכדרחא .קוחר םירוה-תיבב םיבוטה םייחה לעו תכרפמהו

 ..! ליעוה אלל -- םלוא .עודיה חסונב ,"תורוראה םהיתונוכת ,ו םידוהיה ןובשח לע

 ..!וכלי אל הדובעהמ ,םיצולחה -- ףרועדהשק םע

 סמהמ תיחפהל םהל ועיצהו הרסנמה ילעבל ונפ .םיררוצה וחוני אל -- ךא

 -- תאזה הפורתה םג הליעוה אלשכ ."רחא ןפוא,ב קלוסיש דבלבו הנוגה החנה
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 התרימגש ,הדובע תסכמ ונירבחמ דחא לכ לע וליטה :רתוי שחומ יעצמאב וטקנ

 הבשחנ -- םויב תכרפמ תועש הנומש תדובע .םימי השולשמ תוחפ אל הכירצמ

 .הדובע םוי שילשל קר רבח לכל

 ךרואלה -- םלוא ..! תונוטלשה לש "ןוחצנ,, דוע .םדיב םנוצר הלע םעפה

 ..רמגנ אל דוע ןובשחה לכ .םיצולחה םה ףרוע-השק םע ! םימי

 רקיעל תונמאנ | .ג

 הנכסה ,םיילגרל תחתמ תטמשנ עקרקה :הרכהה הרהבתהו הכלה םויל םוימ

 םוקמב ראשיהל לכונ אל וניצמאמ לכ ףא לע :רורב היה .ונילע חספת אל

 הדובע-תומוקמב "םירתוימה,, םירבחה לש םרודיסל גואדל יחרכהו רפסמה אולמב

 ,הדובע-רסוח ,רבשמ -- -- -  !תילצנה !רבדה הלעיה -- םלוא .םישדח

 ...ןיא םיעצמאו

 ,"םהיתבל,, םירבח רוזיפ לש תורשפא לע ץוחה ןמ םיבורק דצמ העד םג התיה

 ואצמ אל הלאה םירבדה לבא -- םישדח הדובע יצוביקב םרדסל הלעי אל םא

 ובל ואלמיש ,דחא ףא אצמנ אל רוביצה ןיבמ .ןוידל םג ועיגה אלו דה לכ

 הבהאב חפוטש רקיע :הררתשנו הטלבתנ תחא הבשחמ .הזכ אצומ לע עיבצהל

 תונשקעבו תואנקב ונייח לכ ותתשוה וילעש ךרע ,תופוצר םינש ךשמב באכבו

 -- םב תועיבקו הדמתה ,ץוביקהו הדובעה רקיע -- הלוכ העונתה תלחנל היהו

 ..."? ונא-אלל ונא,, היהנה ? המצעב הב ,הבוסולק דוגבתה +וב דוגבנה

 איהה הנכסהמ ענמיהל טהולה ןוצרהו ,החונמ הכירדה וז המויא הבשחמ

 םויכו -- םישדח הדובע-תומוקמ שופיחב לחוה זוע רתיבו ץרמב .הלועפל הנבריד

 לכ ילב טעמכ ,רצק ןמז ךשמב .ירפ ואשנ םיצמאמה :ןואגבו החמשב ןייצנ

 -במוד .ךרעב ,שיא םישולשו האמ םינוש הדובע-תומוקמב ורדוס ,ץוחהמ הרזע

 תוגולפה -- הברו ,י'צלפ ,קיפוט ,דורגשמוט ,תונשיה תוגולפה -- ןישורקו הציבור

 חלשנ אל דחא ףא .תיאבוסולקה הלוגה תעכ הצופנ ןלוכ ינפ לע -- תושדחה

 -- ונפיצהל תוערואמה לושחנל ונתנ אל .תירבב ונרקש אלו ונתאב תאז לכ .התיבה

 .המשג תפרשמ ונלצינ .ונעבשנ ול ,רקיעל ונראשנ םינמאגו

 םיחא תרזע ,ד

 תומוקמ ולגתי אל םא :היד תשרופמו הרורב ךא ,םלא-תטלחה תאז התיה

 ךישמהל דבלבו םיקחרמל םג דודנלו רובעל -- לילגבו הביבסב םישדח הדובע

 ילוא -- יח-לתו הירחש -- םיקוחרה םיצוביקל םיבתכמ ןכל וחלשנ .לולסמב

 .םתביבסב םהמ רדסל הלעי ילוא ,ונישנאמ טולקל םה ולכוי
 : ןגושלכו ןבתככ ןהירהו -- אובל ורחיא אל תובושתה

 דחא הפו תדחוימ הפיסאל ונארק ,ונודירחה תועידיה ,םכבתכמ ונלביק,

 םימיל םימוגעה םייוכיסה תורמלו ונצוביקב ררושה הדובעה-רסוח תורמל :טלחוה

 גאדנו דימ ונגילא םכירבח אנ ואצי .םישנא השימח הבוסולקמ טולקל םיאבה

 ."םכירבחמ טולקלו ףיסוהל אבהל ןכ-ומכ ץמאתנ .םרודיסל

 ..תחא חור ,תחא הבושת -- םיצוביקה ינשמ

 ..! םיחא ,הכרב ואש
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 תשדה הפוקת תאוקל .ה

 -וסייבו למעב שכרנש ,םוקמ בוזענ לקנב אל .םשת אלו בזעת אל הבוסולק

 תמקר ףלועמה םוקמה .רהמ הכ והותל ךלי אל םינש עבש לבס .םישק םיר

 םימי .םיאנתה לכב וב ראשת םישנא תצובק .הרהמב חמי אל הלפעהו הרובג

 -- תאזה הטלחהה הוולמ הבש תונשקעה ךא ,תראשנה הצובקל םייופצ םישק

 הדובעה תפוקת דע ,םעז רובעי דע הכחנו םוקמב זחאנ ;הב הבורעו ןוחטב

 לכה בלב .תומדוקה וניתודמע לעו הבצחמה לע שדחמ זא רעתסנו ,השדחה

 ינפל ,הנושארבכ לודג ץוביק הנביו םוקי דוע הזה םוקמב יכ ,הוקתה תמעפמ

 םישקה רבעמה ימיב םג ראשנה ןיערגה תא דדועת וז הנומאו -- "תוערואמה,,

 .ץרמו חוכ ול ףיסות ,ותארקל םיאבה

 שולשו תוגולפ הנומש ןב התע אוה ץוביקה -- ונירוזיפ יוביר םע ,םויכ

 לש ותודחא לע רצונש שדחה בצמב רומשל ךיא ,איה הלאשה -- םירבח תואמ

 -הו תוגולפה ןיב דוכילה תא םייקל ךיא ? וכותב תוררופתה אובת לבל ץוביקה

 - עובמה לש ויפואב ועבטוי תוגולפה-םיקיפאהש ,חיטבהל דציכ ? םירבח
 לבל תודוסיהו המגמה לע רומשל דציכ ! הבוסולק לש היפואב ,םאה"ץוביקה
 ליעלד םירבדהו ,ץוביקב תדחוימ הפיסא השדקוה הלאה תולאשל -- ? ושטשוטי

 תיזכרמ תוריכזמ תמקה לע טלחוה םוכיסב .זכורמו ףתושמ יוטיב ידיל ואב
 ; םיסוניכו תוצעומ ןוגרא ;םיבתכמ ,םירזוח ,ןותע תאצוה : הידיקפתמש ,ץוביקב
 -לכהו תיתרבחה ,תידדהה הרזעה תרבגה ,תוגולפב םיכשוממו םיפוכת םירוקיב
 .יצוביקה ןויסנה ףותישו ןהירשק קודיה ,ןהיניב תילכ

 התיה הגופס תאזה הפיסאב הריוואה ךא ,"םימשה ןמ, אל -- תוטלחהה
 תעש ןייצמה חורה-ראש ותואמ הב היה .דחוימ טטרו הליגר יתלב הארשה
 וקב :תאז התיה תדחוימ העש .שדח לעפמ לש ותדיל ןמזל ינייפואה ,הריצי
 -ירמל :ןוצרה היה שחומ .קפואל רבעמ תזעונ הטבהו עגרה יעגפ לע תורבגתהה
 תצמואמ הלועפב אצומ תתל -- תובבלב ורבטצהש באכלו רעצל ,ןובלעל ,תור
 אוהה לעפמב .בלה תרעס טעמ ךושת תאזב .ףועמדבר ,שדח לעפמב ,תרבגומו
 .ץוביקל איה םייח תלאש -- ותחלצהו ,ונצרמ לכ תא תעכ הרענ

 .השדח תוחתפתה תפוקתל תעכ תסנכנ הבוסולק

 ן-נ .ה

 (''דיתעה,,) 1931 ילוי ,הבוסולק

 "ו! רודחנ ידוהיה בוחרה בלל,,

 לכב םהיתותוא םינתונה ,םיילכלכו םייתרבח םיעוזעז תרה תפוקתב ונא םייח

 -- עקוש דמעמ לש םירופרפ ;רודה טבלתמו רפרפמ .רוביצהו טרפה ייחב הניפ

 םג הטש ,םימייאמ ,םינאוס ,הלא םילג ינפ לע .שבוכ ,הלוע דמעמ לש םיטבלו

 ,זעונ השעמ לכל תונוכנו תקסופ יתלב תורע ,תדמתמ תוחיתמ הצוחנו ונתניפס

 .םיעלסו םיקוצ לא ץפונת לבל ,ףרטית לבל הרקיה וז הניפס לע רומש ןעמל

 ? דומענה ? לכונה ? וז העשב הלאה תולוגסהו תוחוכה תא ונכותב ףושחל עדנה
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 .םיכרדל -- םוקמב ץוביקה ןמ ןורחאה ןמזב ,הבר הדימב ,הרבעוה ונתיווה

 ויפכל הדובע ,ול טלקמ םוקמ שפחמ ,לארשיב יצולחה טבשה לטלטימו דחדונ

 --  תרחמה םויב ןוחטב רסוחו ףרה ילב תודונת .ותמשגה ןוצרל ,וצרמל אצומו

 ךא ,םיבר ינזאב ןמואי אל .םויכ םגו ןורחאה ןמזב ונבצמ תא ןייצמש המ והז

 םיבתכמ וב ולבקתי אלש ,םוי רבע אל םימי םייעובש ךשמב :איה הדבוע

 היצדיווקיל תנכס ,היצקודיר ,הדובעה תקספה לע תרחא וא וז הגולפמ תועידיו

 ,תוריד ושכרנ ,םישישל הישנא רפסמ לדג ,ןישורק התנבנ הנה .תולג חרכהו

 בצמב :הליהבמ העידי עתפלו -- ץייקה ישדחל הדובע החטבוהו הקפסהה הרדוס

 םוי םוי ןוערג ,הדובע ירסוחמ זוחא םישימחמ רתוי ,הערל יוניש לח הדובעה

 הדוקנ ,המויקל םייתנש הגומה הגולפה ,בונאי הנה .רחא םוקמל הדידנ חרכהו

 -- םג ילוא ,רוזיפ ינפב תדמוע איהו רבשמה די העגנ הב םגו תנסוחמ ,תרצובמ

 הדובע רסוחמ תועובש השישל בורק איה םג תלבוסה ,הציבורבמוד הנהו .רומג

 ףרה ילב תחטבומה ,הדובעה שודיחל החותמ הייפיצ ךותמ ,תורוחבל רקיעב ,בר

 רורב אלה הבצמ -- הבוסולקו ...םירחאמ ,םירחאמ הימעפ ךא ,םילעבה ידי לע

 תווקת הברה ךכ לכש הגולפה ,הברו םג הנהו -- -- -- ךיראהל ןיאו עודיו

 רוסיא לשב תקספנ הדובעה :המיהדמ העידי -- דחא תובע ברעבו הב ונילת

 הדירחה ךכ לכש העידי -- -- -- הנכסב ונבצמ ,הילגנאו תפרצל םיצעה טרופסכא

 לכב םירבחהש ,תפסונ העידי ידי לע ףוסבל הקתמוהו ץוביקב םירבחה לכ תא

 התגאדו הניינע לשב תחטבומ היצרטסינימדאה תרזע רשאב ,םוקמב וראשי תאז

 ...? ןורחאה ןמזב ונורבעו ונועיגהש תואלתה לכ תא אטבלו תוצמל ןתינה .ונל

 .ןיבי ןיבמהו -- אה לעו אד לע םיזמר ,הזב ונייצ םיקרפ ישאר קר

 אולמב ראשהלו הלא םעז ימיב םג דמעמ קיזחהל ונידיב הלע םא :ןייצל שיו

 ,םתעמשמלו םמצע םירבחה לש םתוירחאל תודוה לכ םדוק הז ירה ,ונישנא רפסמ

 הרמיש דחא ףא אצמנ אל .ולגתנש תויורשפאה לש ידיימ לוצינ ורשפיאש

 תורשקתהה שגר לע וגילבה םירבחה .רחא םוקמל ותרבעה לע הטלחהל תייצי אלו
 ינימ לכמ ונלצינ ךכל תודוהו וחלשנ רשאל ועסנו הביבסלו עובקה םוקמל

 .םיאב םימיל םג תפומו תוא תאז ול שמשתו -- ןויסנב דמע ונרוביצ ,ןכ .תונכס

 םישדח םילעפמב ליחתהל וברקב זוע ונלש ץוביקה אצמ הלא הער ימיב
 ונידיזלע ומקוה תושדח תוגולפ .הלוכ ןילופב ונלש הרשכהה תעונתב םיזעונו

 .קסניפב םג ןכו 'ץשי'זורו הקילואב

 הדובעה ,רבשמה לודג ,ונתרשכה לכ הזכרתה הבש הישעתב ,ץעה עוצקמב

 -יקל םישדח הדובע יפנע אוצמל חרכהה ןמו -- טלחהב תקספנ םגו תמצמוצמ
 ,םייחה יצפח ,ונל .םישק ויהי אלש המכ לכ ,םישדחה םיאנתל לגתסהלו וניצוב

 םילעפמל זועה תא ונב ןתנש הזו -- תרחא ךרד ןיא ,ץוביקבו הדובעב םייח

 -ידבב ,ץוחה ןמ הרזע לכ ילב ,םיעצמא ירסוחמ ונתויה תורמל ,םהה םישדחה

 ןדי לע רוצילו ןהב שמתשהל ןתינש תויורשפא תונופצ הרייעבו ריעב ...תוד

 ךישמי וז הלחתה ,םה הלחתה קר ,ונינמש תומוקמה תשולש .ונמויקל סיסב

 ,הרייעבו ריעב ץוביקה ךרד איה םיישקו םילושכמ תבר .תונשקעו הוקתב ץוביקה

 ,לארשי יריעצ ,ונא ונלצינ םחוכב רשא ,ונרוביצ ןנוח םהב תונשקעהו דוכילה ךא

 ,בער תפרחמ ,הדובע ייח לש תרוסמ ילבו יראטילורפ אצומ אלל ,םישדח םילעופ
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 למעו הדובע ילגרה ילעבו םיסונמ םילעופ ינוילימו םיפלא תואמש ,העשב הב

 רבגתהל לכונ -- הנימאנ -- הלא וניתולוגסב ,ןהב -- םחלל םיבער --- תורודמ

 לש הביטקפסרפ םיבר יניעב תאז אהתו .לועפלו םייקתהל ,םילושכמה לכ לע

 ,תורייעו םירעב רזופמה ,ידוהיה בושייה לכו םוי אוביש םינימאמ ונא ךא ,היזה

 בוחרהו הרבחה בלל .םידבוע םיצולח לש םיצוביקו תוצובק לש תשר היהי עורז

 ןגער רחמ-תרושבו יח רבא לכו הבוט הקלח לכ הז הלכ םלועמ ליצנו רודחנ

 .םידבואו םיאכדנ םיחאל וניפנכב איבנ הקוחר תדלומב
 = -- -- הנימאה ,עגי ץולח ,ץולח ,וה,,

 הבוסטולק ץוביק תוריכזמ

 3.11.1931 ,הבוסולק

 הירוזיפב הבוסולקל

 86.11.1931 ,חשראו

 ,םירקי םירבח

 םכתא שגפיהל יתיילע ינפל ךרוצ יל היה .םכיניב תויהל וישכע יתבשח

 ירוקיבמ יתבש םיימוי ינפל קר .רבדה תא םישגהל ןתינ אל םלוא .םכמ דרפיהלו

 לע השראו תא רבכ בזוע ינא (.ז.חל 11-ב) םימי המכ דועבו היבטלבו אטילב

 .לארשי-ץראל הצנטסנוקמ תאצויה הינאב שדוחל 14-ב גילפהל תנמ

 רומשל ןוצר שיו םירשק ורצונ ןאכ "ץולחה,,ב הדובע לש םייתנשה ךשמב
 .ישיא קר וניאו ירקמ וניא הזה ןוצרה .ודירפי םימיו תולובגש רחאל םג םהילע

 יאשונ ןיב םידחוימה םירשקה חוכב הבר הדימב םימייק ונלעפמו ונתעונת לכ
 ,הייוואמו הייח ,התלועפ ייוליג לכב ונתעונת ןה .דחאה םייחה-לרוגו לעפמה

 תורבח ,םישנא ןיב תורבח ,הלודגה תּורבחה דוסי אוה ,ירקיע דחא דוסי םירודח

 הבורעכ תורבח ,םישדחתמ םייחו קשמ ,הרבח ןינבל דוסיכ תורבח ,םילעופ ןיב

 ונתרבח ייח תמא קר אל ןה ךכב .המחלמ תיזח לכבו הריצי לעפמ לכב ןוחצנל

 לעופה תמחלמל ,םלועב םזילאיצוסה תפיאשל רשא ,"הרותה לכ,, ןה ךכב ,הנטקה

 .הלוע אוה ףתושמה וחוכ ,ודוכיל ,ותודחא םע .א .ז ,תורבחה םע .םוקמ לכב

 .םוקי התיאו ...לפונו דרוי ,לשכנ -- הידעלב

 ,ףסכנה שדחל םירעתסמה ,הב םיטעובה ,תנוונמ תידוהי תואיצמ ידלי -- ונלו

 םלוע ךותב הלואג יאמצ -- ונל ;השקו תירזכא תואיצמב םישגפנ וילא ךרדבו

 תרחמ, תא טילשהל םישקעתמו רבע םע םירשק וקתנ רשא ,םיציק-יקחוד ,עקוש

 החירבו תורכנתה ,תושקנתה ,תורז ביבסמ רשאכ ,ונלש םויה ייח ךותב "הרבחה

 ונתיווה ,וננינב לכל דסמלו הניפ-שארל תּורבחה התיה ונל -- תודמעה לכמ תדמתמ

 ,ונתורדתסה תומלשב ,ונתודחאב רשא ,תאזה תורבחב ."הפו םש,, -- ונתמחלמו

 חוכ הב ,לכה -- הב ,ונייח ףותישו ונלרוג תופתוש תרכהב ,ונצוביק תודכלתהב

 ריבכה םכרעו ונייח ןכות ,וננוחצנ ןוחטב ,ונמויק תלוכי םצע הב ,תורעתסהה

 .טרפלו ללכל
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 ,תורבח לש הז שוכר לכ-םדוק םכוסי ונכותב דחאה תדובע םוכיסב ןכ לע

 -ענש הדובעל ןמיסכ םג שמשי דימת הז .וקמעתה רשא ,ושכרנ רשא םירשק לש

 ,םיווהתמ ,ונתורדתסהו וגתעונת תונבנ הז חוכב קר יכ ,האשנ רשא ירפלו התש

 .ץראב לעפמל ןאכ הנחמה ומצע "רישכמ,וו רשקנ ,וניצוביק םימדקתמו םיחתפתמ

 תאזב -- רוזחל תנמ לע המ"ןמזל הנה אבה ,ץראה '"חילש,, דיקפתב םג

 שומימ ,הלוגהו ץראה ןיב םיעצמא-יתלבה םירשקה תריצי -- ןחבי רקיעב

 -ובעה ייחב יעבטה וכשמה תא אצומו,, ןאכ ליחתמה ,ונלעפמ ללכל רשא תּורבחה

 ..."לארשי-ץראב ירבעה לעופה לש ףותישהו הד

 תונמדזהה ךכ לכ הרקי םייתנש ךשמב ןאכ יתדובע לכב יל םג ןכ לע

 תונמדזהה .הישנאו הלעפמ ,הבוסולק םע םירשק ץומיאל יל הנתינש תדחוימה

 ונלשמ) ילשמ טעמה תא םג עיקשהלו סינכהל תורשפאה תא יל הנתנש ,תאזה

 הקינעהו הנתנ םג איה ,ןאכ ונתעונתל רשא עלסה לעפמ הזב (ץראב יצוביקה

 -ונת דותב םימולגה םיברה הלפעההו שפנה תוחוכ יוליגב :בר ישיא ןפואב יל

 לש החוכ ףושיחב ;לארשי תיב ןומהל רשא הזה רעונה ךותב אקוודו ,ונתע

 הדימע לש תיאוריהה "היפופיאה,, לכב ;לכה לע תרבגתמה תינשקעה תויצולחה

 -ץרא ילעופו יצוביק תיבל -- תיבל יל םג התויהב ;הדובעה ייה רטשמ לע

 ...לארשי תוממש ךותב "רכנ תמדא,, לע ןאכ -- ילארשי

 ינא ןה .הדירפ ישק ןיא .ןאכ יתונורכז בטימל הבוסולק ןכ-לע יל התיה

 לע סח יניא .(ונלוכ לש אוה םג) ילש יתיבל ,םכלוכל "םייוואמה ץראל,, הלוע

 םתוא רבוצ .וקתניי אל רשא ,םיכשמנה םירשקה תא רבוצ ינא .םיקתינ םירשק

 הלוע, ינא יכ ,ןימאהל הצור ינאו .ןאכמ ואיצוהל ןתינ רשא ,דחאה שוכרכ

 ..."לודג שוכרב

 דכ-לכ םע םיקבאנה ןאכ םיראשנה הלאל סחיב השגרהה השקו קר הקיעמ

 בותככ) םיכרדב אצמנו עובקה ומוקמ תא דבאש ץוביקה הנה .םיישק הברה

 ,רוסחמ ,תופידר ,סנואמ הלטב הברה ךכ לכ עדויה ,(םכלש ןורחאה ןיטלויבב

 תא םינפבמ םג םיעמוש ונא םעפ אלו .דמעמ קיזחמו ...לבסו בער ,הקוצמ

 ? קדצומה + "ןאכ,, םירועג ץרמו תוחוכ הברה ךכ לכ עיקשהל יאדכה :םירבדה

 : םינטורה םג שיו ..."ישוק לש הקיטנמור,, :הלמה הקרזנ ןמזמ אל הנה + ךירצה

 םלוא ,תרדהנ הרותה םג ,םה םיפי םירבדה .הלא םייחב תויחל רשאמ ,רבדל לק,

 שורדל רשפאה .תמקנתמו תבייוא ,תירזכא ךכזלכ .ירמגל תרחא איה תואיצמה

 .ימצע ןובשחל אוה םג עבתנ "שרד, רשא דחא לכו "? הברה ךכ לכ םישנאמ

 -למ,, הנתינ אל (תיאבוסולק) תאז תיצולח ךרד ,תאז םייח תרות :רוכזל בוטו

 --  ,תואחסונו "תוירואית,, םישגהל והשימ לש רוויע ןוצר ירפ אל ,"הטמל הלעמ

 ונתעונת יכבנמ רשא ,הפרוצ םיבר לש םייחה-רוכב רשא ,איה םייח תרות

 ישק ךותב התרותו התדיל .הדלונ תויחונ ךותב אלו תויחונ ךותמ אל .התלע

 רךשמהכ ,הבוסולק יעלס ןיב םש -- םירעש תריגסו רבשמ ימיב ,הקוצמב ,םייחה

 -תרות ; לארשיב הדובעה תעונת לש ןמאנה דחאה רוקמל בזכא-אל יביטקניטסניא

 ןמזמ התיה םיברל רשא ,הדובעה יצולחל ,רודל םייח ךרדל התיה רשא ,םייח

 .הלוכ העונתל ךרדלו למסל התיה -- ןאכמ .םייח תווצמלו םייח תרכהל

 םהייח תא ןוכנ ךירעהל דימת ועדיי הז ךותב םייחה הלאש דואמ בושח םלוא
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 הז לע ונרביד .ולוכ רוביצלו רבחל םיקינעמ םהש המו םהב םולגש המ תא ,םה

 םתוריהב לכב םירבדה םיארג םלוכל דימת אל םייחה תואיצמב םלוא .םעפ אל

 םירבדה לש הנוכנה הנחבההו הייארה לע ליפאמ םעפ אל םייחה ישק .םתוישחומו

 יתימאה אוה ונובשח תא תושעל רבחה עדיי רשאכ יכ ,קפס ןיא םלוא .תוביסהו

 תנמ םה ,ונל םה םידחוימ אל -- לבסה ,הקוצמה ,ישוקה :הארי זא ץוביקב

 הצורש ימל .הז ןוונמ םייח רטשמב (!ידוהיה לעופה לשו) לעופה לש וקלח

 אובי ידע ,ץראב אל ,הפ אל) ךכמ טלמיהל ןתינ אל לעופ תויהל (חרכומו)

 תשרומ ירפ עירכמה םבורב םה -- ונתביבסבו ונכותב ערה ייוליג .(...םויה

 םילאד לכ,ו תורחתה ,האנק לע ,הדובע אלל םייח ירפ ,"םילמנ ייח,, ,תורוד

 תא הלעמה לכ ,םנכת תא רישעמה לכ ,ונייחב בוטה לכ -- הז םע דחיו ."רבג

 תמרה .ונל ונתינ םישדוחמה ונייח תורוצמ הלא לכ -- ללכה לע ליקמו םדאה

 םיסחיל לגרה ,תפתושמה תוירחאה .הדובע לע םייחמ -- תוימצעה ,ימצעה ךרעה

 םגו .ונתינ ץוביקהמו הדובעהמ -- םייחב תילכתו םעטו ןכות ,םישנא ןיב םישדח

 - םינומה תקוצמו לדג הדובע רסוח לש םימויאה םיאנתב הדובעב םויקה תלוכי

 לוע תליטנ קר אל םהב .הגשוה םייצוביקה םייחהו ןוגראה תרוצל תודוה קר

 לודלד ,הדירי ייח עקר לע -- הז לכו .הדובעבו םייחב הלקהה םג םא יכ ,יצולח

 ...תילכת אלל ,סיסב אלל ,הזיחא אלל רעונ ינומהו םידוהי ינומהל תונוונתהו

 ..בייל סָאד טלַארפעצ ,רעצרעה יד טעטסארכעצ ..., -- !רבד ןיא ,הירבח

 לעפמלו ונידי לעופל לדוג ובה "...ןבעל א ןפַאש רימ ...ןגרַאמ םעד ןדימש רימ

 ..םיישקה לכ לע רבגתי אוה !ונייח

 םיברה וראשנ .םיטעמ ולע .היילעל םירבח דחי "ונרשיא,, הזה ןמזב הנש יגפל

 לפרעב הטול רבדה ןיידע -- ? םיבר ולעיה ? דוע בורקב ולעיה .היילעה תווקתב

 ולכוי ךכ לכ אל .ונכותב הנומאו הוקת לדחת לא תאז לכב .תוקיפסה םיברו

 קוחר אל ,ןכ-יפ-לע-ףא יכ ,הנומא ינאו !הלענ הלע .תיצולחה ונתונשקעלו ונל

 בטימ תא שיא רוכזכ -- רוכזנו ץראב דחאה ונצוביקב דחי שגפינ ונלוכו םויה
 ,"גגוחה לבס,ה הז תא םג ,הבוסולק ימי תא -- םירוענ-תלפעה-תזעה תונורכז

 ...היילעל ההימכה תאז תא םג

 .ולע .תורושה ודכל .וקזח

 .תוארתהל

 הטיול .ל



 ('ה) םהה םימיה תודועתמ

 תינשקע םויק-תמחלמ
 ("ץולחה,, זכרמו הבוסולק ימוסרפמ הקינורכ)

 תיזכומה תוריכזמה -- הבוטולק ץוביק

 2 'סמ ןיטלויב

 30.10.1931 ,הבוטולק

 .הווש רפסמב תורוחבו םירוחב ,שיא 42 תעכ הנומ ץוביקה

 טעמכ הדובע התיה תאז-לכב םירוחבל .קספה ילב תורומתו תופילח ויה הדובעב

 ראשבו -- ןבורל הדובע התיה רבעש עובשב קר .תורוחבה ןיב בצמה רחא .ןמזה לכ
 םירבח 4 הרזח ולבקתנ היצקודירה רחאל .טלחומ -- בורל ,הדובע רסוחמ ולבס םימיה
 הקבירק,,"ב הדובעה השדחתנ הזמ ץוח .ץצח יופינל תורבח 2 [ןכ"ומכ ,תונורק תניעטל
 התיה עובש ךשמב תורוחבל הדובעה םג .םירבח 8 הקיסעהש ,(הקוחרה הבצחמה)
 ,תפסונ םעפ חיכוה ,"בר הכ,, רפסמב םירבח תלבק לש הז הרקמ .ץצח יופינב ,הבצחמב
 םהל ואצמ הרסנמב .תימוקמה היצרטסינימדאב אוה "םינינע,ה לש דבוכה זכרמ יכ

 םידמוע ונא בושו וציקל ברקתמו ךלוה הדובעב הז בצמ .םויל םישנא 4--2 הדובע
 .תורורב יתלב תוביטקפסרפ יגפב

 תומוקמ שפחל חרכהה ןמו ,התופירח לכב בוש הדמעוה ץוביקה לש םויקה תלאש
 ן .ץוביקה ירבחמ ףסונ רפסמ וטלקיש

 4 'סטמ ,ןילופב ''ףולחה,, זכרמ תוריכזמ תועידי
 (הבוסולקמ בתכמ ךותמ)

 וב

 תססבתמ המ לע ךא ,םדוקמכ הנבייו םוקי דועש ,הזה םוקמב הנומא ונל..
 וניתווקת -- יחכונה בצמה יפל .הדובעה לכ תא קיספהל םיצחול הובגמ 1וז ונתנומא
 תלוביק לכל חלש הדובעה רוטקפסניא .ןיידע רורב אל בצמה 1 הרסנמבו .דואמ תושולק
 קר -- החפשמ לכמ ,החפשמ"ילעב תקסעה ;ונדגנ שרפתהל לקנב תונתינה ,תוארוה
 -- -- - .המודכו ...םירחא תורוקממ הכימת םילבקמה הלאמ הדובע תוכז תלילש ,דחא

 5 'סמ ןיטלויב

 11.12.1931 ,הבוסולק

 וראשנו הרמגנ הבצחמב תינלבקה הדובעה .םויל םוימ ךלוהו רימחמ הדובעב בצמה

 -יתלב ןפואבש ,םימי תאז לכב ויה .םירבח 3 קר תונורק תניעטב םימושרו םיעובקכ

 השירדה לע .תורחא תודובעבו תונורק די-לע הדובעל םירבח 10-כ ולביק ימשר

 הנע ,תונורק תניעטל תונלבק תדובעב םימושר ויהש םישנאה תשש תא ריבעהל

 שדחתת םימי הרשע רובעכש ,ודיצמ החטבה האב הז תמועל ,הלילשב ןייטשנייפ

 בצמל רשא .בר קופקפב סחיתהל שי ןורחאה רבדל .בוש תאזה תונלבקב הדובעה

 היצארטסינימדאהמ רורב רבד איצוהל םויכ רשפא-יא -  ללכב הבצחמב הדובעה

 יללכ םוצמצ לע עידוהל :איהו רבכ הלבקתנ תחא .השראוומ תוארוהל םיכחמ .םוקמב

 ירחא םגש תאו לכב םיווקמ .תוימשר תועדומ ךכ לע ןנשי רבכ .לירפאל 26"ה םויב
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 .דוע ואלמנ אלש ץצחל תונמזה ןנשי יכ ,תונורק תניעטב הדובעה ךשמית אוהה םויה

 .םיבורקה םימיב ררבתי בצמה

 רוחבל אבש רחוס לצא ,תורוחב 6-ל הדובע ןורחאה עובשב האצמנ הרסנמב

 הנורחאה הדובעה םג .העיצקה תנוכמב הדובעהמ קלח לבקתנ הזמ ץוח .ץע-תופצרמ

 טעמכ ןיא הרסנמה שרגמב .בר ןמז הנכשמת אלו ןה תועובק אל תמדוקה וז םגו

 .םירבח רפסמל תיערא הדובע תנמדזמ םיקרפל קרו העובק הדובע רתוי

 םג הבוט תרוכשמה .םינבל תנכהב הפי וחמתהש ,תורוחב 2 תודבוע הנבלמב

 .םויל םיבוהז 2.50 דע ךרעב ,איה

 - (5) ימינפה תורשה םע דחי .שיא 25 דע 20-מ וישכע דע םיקוסע ויה ללכ ךרדב

 .תורוחב לודגה םבורב ,הדובע ירסוחמ -- םיראשנה .3 -- םילוח .ךרעב שיא 0

 םינינעה תוחתפתה .םימוגע דואמ םהו רתויו רתוי םיררבתמ אבהל םייוכיסה

 וז םגו) הדובע אצמית וישכע רבכ תוארל שיש המ יפלו הרתי תויבקעב תמדקתמ

 םוקמבש תרמוא תאז ,םישנא 10-ל תברקתמה ףרוחה תפוקתב (החוטב אלו העובק אל

 : תישאר .הלופכ איה ,ןכל ,הגאדה .שיא 20 -- רתויה לכל ,15 -- ראשיהל ולכוי

 םויקה תחטבה תינשו ,םוקמהמ תאצל םיחרכומש ,שיא 25-ל םישדח הדובע תומוקמ

 .םוקמב תראשנה םישנאה תצובקל

 רבח םג אבוה .םינוקית וסנכוה חבטמבו לכואה רדחב .בוט יללכה חורה בצמ

 ,תירבעל םירועישה שודיחל םיננוכתמ .םירבחל ףרוח יעבוכ תנכהל ינראסמ ןעבוכ

 .םזילאיצוסב יקסבוני לש ורועיש אב ךכל הלחתהכ .תיתטיש תיתוברת הלועפל ןכ ומכו

 ויתוריציו ןיזייר םהרבא לע הצרה .םייח סינכה ורוקיב .יקסב'צידרב 'חה ההש ץוביקב

 (הנשה-שאר לילב) גח ירוהרה ובלוש ןורחאה אשונל .העונתב בצמה לע םג [ןכו

 םייממע םירישב המייתסנו תרחואמ העש דע הכשמנ הז ברעב הפיסאה .םיבקונו םיימינפ

 .םינוש

 ךכ םשל .ןילהווב "ריעצה-ץולחה , לש תילילגה תוריכזמה תעכ הרבע הבוסולקל

 .בובארג 'חה ץוביקב עקתשה

 םייתניב

 4.1.1932 ,הבוסולק

 תושדחתהל םיננוכתמ הרסנמב .חדובע ירסוחמ םלוכ .שיא 12 התע הפבוסולקב

 הלאכ קר הדובעל ולבקתי יכ ,ועידוה הדובעה ינתונ .סראמב ,שדותה דוע הדובעה

 םיברו -- תונוטלשה דצמ ץחלה לודג הז ןינעב .הדובעדרסוח תודועת םהל שיש

 .תוששחה

 םימושרה ,םינלופ םירצונ םלוככ םבור ,הדובע ירסוחמ ףלאמ רתוי תעכ הבוסולקב

 תקסעהל תולובחת ינימ לכ םישקבמ .לילגבו זוחמב תונוטלשה עויסמ םינהנו ''הנימג ,ב

 .םילטבומה

 .הממדו טקש .ותחונמ עירפמ ןיאו לוכה ףטוע ןיבלמ גלש .תושדח ןיא -- הבצחמב

 םירוחב םייתאמכ םכותבו םילעופ 1500 םעפ ודבע הזה םוקמב יכ ,ריכהל טעמכ השק

 ,ונלמעל לומג היהיה .תורכמהו שרגמה ,תונוכמו תונורק לע םיאבוצ ,ונלש תורוחבו

 ...! ? וניתומולח ומשגתיה

 "הנימג,המ םמש לע "עויס, םעפ ולביקש הלא לכמ .השק יפסכ בצמ -- םייתניב

 ותסכמו ,דחא קר ראשנ (םינורחאה םישדחב הצובקה לש המויק תא רשפיאש המ)

 .תואצוההמ ןטק קלח קר תוסכל ,ןבומכ ,הקיפסמ הרעצמה

 .רתויב הפירח םעפ דוע ,ןכל ,התשענ םויקה תלאש
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 סיובחהלו תוגולפל תרוגא

 53.4.1932 ,חבוסולק

 העונתב םירחא םיגוחו ץוביקה לש בלה תמושת שדחמ הזכור םינורחאה תועובשב

 הפוכת היצמרופניא לש התוציחנב ונתרכה תורמל .םניחל אלו -- הבוסולקב השענל

 ךרוצה תא אלמל ז"כב ונלוכי אל -- םיברלו רזופמה ונרוביצל םירבדה יטרפ לכ לע

 ינימ לכ לשב תוקסופ יתלב תודרט ; םוקמב םייולתה םינוש םיקומינ ךותמ הזה

 םישדחה םירודיסה תישארב םיישקה ,הדובעה ינתונו "הנימג,ה ,הרטשמה םע -- תושיגפ

 ןבומבש ,חינהל ןיא .בצמב ,תיסחי םג ,תועיבקו תוריהב רסוחמ רקיעב ךא ,המודכו

 שחרתמה לע ןמזל ןמזמ רוסמל תאז-לכב לדתשנ ךא ,הבוטל יוניש בורקב אובי הז

 לש הנינב ילבח םע ,םישוביכהו תוערפהה ,םיצמאמהו םילושכמה לע ,וז ונתיזחב

 .שדחמ הבוסולק

 םוריח לש בצמב ןאכ םינותנ ונא .וז הלימ הרמאנ אמלעב אל -- "תיזחב,,

 לכהו המטשמו לער הגופס הריוואה ,םירקבל -- תודוקפו תוריזג ונילע תושדחתמו

 ידוהיה לעופה תמחלמ .עירפהלו קיזהל ,ונמויק לע תושקהל ידכב ,עשר"ןודזב יושע

 .םייסאלקה הייוטיבמ דחא ןאכ הל האצמ ,ידוהיה קשמב תוחפל ,הדובעל ותוכז לע

 םישנאה ץמוק ,ודבל ץוביקה -- ידיחיה החומהו ,קשוע ,לווע הפ השענ ,לוכ ןיעל

 הבוסולק -- ידוהיה לעופל השדח הניאש ,וז המחלמ .לוכי-לוכו ףיקת דצ דגנכ םוקמבש

 - תונשקעה התוא לכ ,הז לכו .ןמזה לכ העתרנ אלו הב דמעמ הקיזחמה איה הדיחי

 .םימחלנ ונא םיבר לש םתמחלמו ונתוחילש יהוז יכ ,ונא םינכ יכ ,הרכהה ךותמ

 תאזה העידיה .התושדחתה םע ,הדובעה תא ונידיל רוסמל ומיכסה הרסנמה ילעב

 הרוצבו ונילע תשדוחמ הפקתהל רוקמו תוא השמישו -- תונוטלשל העיגהו הלגלגתה

 ושרדנש םירבחה תא איבהל רוסיא ,םוקמה לע האצוה רגסה תריזג .רתוי הפירח

 תשרופמ הדוקפ ןתמ ךות ,ינראסב הרטשמה ידי לע ובכענ וללה ; תוריכזמה ידי לע

 ץוביקל ךכ-רחא ועיגה םישנאה .הבוסולקל רובעל אלו םינשיה םהיתומוקמל רוזחל

 ,הרטשמה םעטמ "םירוקיב,, לש הרדיס המייקתה המצע הבוסולקב .ללכ חונ אל ןפואב

 ,הדובעה-רסוח תודועת תא רשאל הברס הנורחאה וז ."הנימג,המ תוקצהו שממ לוגיר

 ופיסוי לבל הברווב תונוטלשל םג ונפ .תונוש תואלתמא ךותמ ,םירבחה םתא ואיבהש

 לע שלושמו לופכ ץחל רצונ -- הלא לכל ץוחמ .ץוביקה ירבחל הלטב ימי תתל

 .לוכיבכ ,"םייקוח,, םימויא תייוולב הדובעה תומוקמ

 הרסנמה ילעב תא הכובמב איבה הז לכ .דקתשאד הלא לע ורבג םעפה תופידרה

 ןהש ,תודובעה רתיו ,ץוביקהמ םירבח 7--6 קר קיסעהל ותואנ הדובעה תלחתה םעו

 ךא ,באכה לדגו תוששחה ולע םעפ בוש .םירצונל ורסמנ ,םינשמ ץוביקה לש ותקזחב

 םוקמב זחאיהל ןוצרה קזחו תונשקעה הרבג : ךפיהלו -- שאונ ונרמא אל תאז לכב

 .לוכה תורמל

 ץוביקה חוכ-יאב ןיב תדחוימ השיגפ רחאל ,עובש ינפל האב בצמב העירכמ הרומת
 םישנאה רפסמ תא לידגהל ומיכסה ונדיצמ תוחכוהו תורבסה רחאל .הדובעה ינתונו

 השעמל ךא ,שיא 15 דוע קיסעהל תורשפאה הנתינ הכלהל .םתדובעב ץוביקה| לש

 תודבוע םידי-רסוח םג שגרומ .העבקנש המרונהמ רתוי םיקוסע םוי לכבש ,אצוי

 הדובע םלוכלו 33-ל םוקמב םישנאה רפסמ עיגמ םויכ .םישדח םישנא ףכית ושרדנו

 .(תיבה תודובעב םיקוסעה םירבח דועו)

 לכ תורמל הלוע חוכ תשגרה רוביצב .םינפבמ ךכ לשב הווהתמ המ ,רעשל לקנ

 םירבח) "םינשי ,,ו (םיפינסהמ םירבח לש רכינ זוחא) "םישדח,| .תולקתהו םילושכמה

 רבח לכ תארקל החמשה הלודג .תחא הפיאשב םידכולמ םלוכ -- (תיבהמו תוגולפהמ

 םאיצוהל םישקבמה םיפינסב םירבחמ םיבתכמ םילבקתמ ץוביקב) אבו ףסונה שדח

 התושדחתה לע הזירכמה הרישו תוביסמ -- םיברעבו ,(...לוכל םינוכנ ,הבוסולקל הרשכהל

 .הבוסולק לש
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 תוששחה םילודגו בלה ףקונ דואמ .וישכע םתייווהכ םירבדה תא לבקל ןיא םלוא

 .םהידיבש םיעצמאה לכב וניתחת םירתוחה םיררוצה םג םיקזחו םילודג יכ ,אבהל

 ,ןלוכו -- זוחמבו םוקמב תונוטלשה דצמ תויצנברטניא לע ונל םירסומ הרסנמה תלהנהמ

 הרסנמה ילעב לע םימייאמ ."םיצניטסלאפ,,ה דגנ ,ונדגנ תונוּוכמ ,ןירשימב וא ןיפיקעב

 לכב תארוק הרטשמה .םתטלחהב ודימתי וללה םא עדוי ימו רסאמו תוסנק ישנועב

 דועו ,וביטו ץוביקה לע םיחוכיווב םירבועה ,"תונויאר,ל ץוביקה חוכ-יאב תא םעפ

 איה םירבדה תעפשה ץוביקב .ונלישכהל המלענה הנווכה תצבצבמ ןלוכמש ,תולאש

 .ותונשקעבו ותדימעב ,ותרכהב לשחתמ רוביצה .טלחהב הכופה

 תא ריבגמ הז לכש ,ןבומכ .ונתמחלמב םישוביכ המכ ןייצל ונל שי התע תעל

 - ונשבכ רבכש תודמעה ונידיב הנרמשית םא םג םלוא ,רתוי דוע תונוטלשה לש םזגור

 ץוביקה לש היוצרה ותוחתפתה תא דוע חיטבמ אל הז לכ .ןהב קפתסהל לכונ אל

 זכרמ ןאכ .הבצחמה -- אוה אבהל םגו םינשה לכ ונלש ירקיעה ןעשמה .םוקמב

 תאז ונעדי .תישממ תוזחאתהלו תובחרתהל תורשפאה -- הדי לעו הב קר ;  דבוכה

 תועובש רובעכ הדובעה תושדחתהל םיטלוב םינמיס רבכ שי .תעכ םג םירכוזו דימתמ

 םילטבומה תנגהל הנורחאל ואצוהש םיקוחה .רתוי תושק תורמוחה הנייהת ןאכ .רפסמ

 הלשממה הטקנש הקיטילופהו ,"ןינועמה, דצה לש ונוצרכ ,הריתי תושימגל םינתינ

 דימתמ חוקיפל םג םיששוח .תיקוח עקרק "ןוצר תעשב, הל אצמת לקנב -- וניפלכ

 ,םעפה םג איה ונתרכה -- הלאה תוערפהה לכ תורמל םלוא .הדובעה ירוטקפסניא לש

 ריצ םג והז .םוקמב היצרטסינימדאהמ הבורמ הדימב יולת השעמל םירבדה ןוויכ יכ

 התע הכחנ תוחיתמבו הדרחב .דרשמהו ץוביקה ןיב ןמזה לכ םיכשמנה םירוריבה

 .הבורק איהו -- הערכהל

 ונחוכ לכ תא התעמ זכרל ונילע הילאו -- רתויב הדבכה הכרעמה איה תאז

 .ונצרמו

 6 'סמ ןיטלויב

 20.4.1932 ,הבוסולק

 םייתניב .תכשמנ םירתסמב הריתחה ךא ,הרטשמה תושיגנ תצק ופר ןמזה ךשמב

 מ"ומ להנתמ .הרסנמב תזכורמ הלוכ הדובעה .שיא 38-ל תעכ עיגמ אוהו רוביצה לדג

 הדובעה תובשת הבצחמב .םישנא רפסמ םשל םג רידחהל לכונ ילואו תונבלמה ילעב םע

 .דוע ץרחנ אל ונלרוגו ,םיבר ,עודיכ ,םילושכמה .םירופס םימי דוע
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 9 הדובעל רבכ ולבקתנ תוריזגהו םיגייסה לכ ףא לע !הבצחמל שדחמ ונרדח

 יאלמ ונא ,שיא 60-כ בורקב ואצמיי הבוסולקב .םישנא דועל הדובע תחטבומו םירבח

 .הווקת

 8 'טמ ןיטלויב

 25.5.1932 ,הבוסולק

 - תחא הנועבו תעב .םילעופ 300 דע ויה םישורד .הבחרתה הבצחמב הדובעה

 תוריפצו -- ברעו םירהצ ,רקוב ידמ .םוקמבש תובצחמה ראשב םג הדובעה הליחתה

 ,הבוסולקב ןוכשל הבש הדובעה תוכלמ .םירבע לכמ תואשינו ריוואב תורסנמ תונריסה

 לצינ ץוביקהו םימושר הדובע ירסוחמ םייתניב וספא "הנימג,,ב .תורצואהו םילעפמה תבר
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 ,דחפב הליחת .הבצחמל וישנאמ סינכהל -- הדובעה ינתונל השירדב אבו העשה תא

 - םנעמל עגרה תא לצנל ידכב ,תויחדב םעפ בושו תוחטבהב ךכ רחא ,םזגומו זרפומ

 ץוביקה ירבח ולבקתנ ס"וסש דע -- םינמזה לכב םהיתרשמו םילצנמ םידיבעמ לש םכרד

 הבצחמה -- "הקבירק,המ תוינורק תרבעהבו ץצח ץופינב ,תונורק תניעטב הדובעל

 .40 דע סינכהל חטבוהו 25-כ רבכ םידבוע ה"סב .תונורקה תנחתל דע ,רתויב הקוחרה

 םירוחב לש םהימכש לע קירבהל בוש וליחתהו ואצוה -- תיווז ןרקל וחדנש הדובעה ילכ

 .לוענה רעשה חתפג -- יללכה םוכיסה .ברעו רקוב ,םתדובעמ םיבשו םיאצויה

 עבות והירהו רפכה לע הילכ הרזגנ אל .הרסנמב תויורשפאה םג ולדג -- הז םעו

 תייופכ םג ,הלדה םג ,ותמדא ול הרקי -- רכיאהו ,ארוק המדאה לוק .ותנועב ולש תא

 אל :םיגייסה לכ םילטב םג ךכ םושמו -- םירפכהמ םילעופה ,אופיא ,םיטעמ .הבוטה

 םילעופו הדובע הנשיו םינוק ואב .תבייחמ הדובעהשכ ,תודוקפו תוריזגב םיחיגשמ

 - ןוהליד תכו רוטקפסניאהו "הנימג,ה ינפב דחפ לכ ןכל לסח -- םניא "םייוג,

 גחה תומיב וליפא םישרדנ :רתוי דוע .תוחותפ תועורזב םילבקתמ ץוביקהמ םיצולחו

 תודוקפבש םישקנתמה םירוסיאה תורמל ,יולת לכה יכ ,ץוביקה לש ותנעט .םהלש

 הנעט -- לעופל םיאיצומהו רשי ןפואב םינינועמהמ ,םמצע הדובעה ינתונמ ,הלשממה

 .טלחהב התמאתנ וז
 תורוחבו םירוחב ,ךרעב שיא 50 דע םידבוע ; הפקת םצעב -- תעכ הרסנמב הדובעה

 .הווש רפסמב
 ןהב הכומנו -- רתויב ךומנה םוקמב ,קפואה הצקב ,ןה הרייעל רבעמ -- תונבלמה

 רודיסבו הדובעה תלהנהב הטועפ תונוונחו -- םירישכמב תויביטימירפ .הדובעה תגרד םג

 םילודגל תומדיהלו תוארתהל םיצורש ,הרייעב "םיתב-ילעב" םידוהי גהנמכ ,םימולשתה

 ןיאו הסחמ ןיא .תוקספהב ,םידבוע אלו םידבוע :ומתוח תא עיבטמ הז לכ .תמאב

 לש ילמרונה הכלהמב םג עגופו קיזמ - עבטבש לק עגפ לכ .חורמו םשגמ רותסמ

 ,ןוקית לע ןוקית םיפיסומו םיאב הכאלמ ילעבו "הנוכמ,ה תרבשנ םימעפלו שי .הדובעה

 .הדובעה תשדחתמו -- רובב טיטה תא שולל "לגלג,ה שדחמ רזוחו -- רמסמ לע רמסמ

 .תורוחב 6-5 תועיבקב ,עצוממ ןובשחב ,וב תודבועו םוקמה רמשנ תאז לכב

 .םיפינסהמ םבורו הציבורבמודמ םתצקמ ,שיא 50 דע ואבו ופסונ םינורחאה םייעובשב

 תוריד תשיכרב ךרוצה הלעו ,ץוביקה תיבב זכורמ ןיידע לוכה יכ ,תופיפצה הלדג

 ,רבעשל "תולעופה-קשמ,, תריד שדחמ השכרג תאז-לכב ךא ,ישוקב הלוע רבדה .תופסונ

 םירבועמ בוש המוה -- "םיצניטסלפ,,ה בוחר ."בשומה,, לעב םע ןתמו-אשמ וכלהמב התעו

 םולש תושירד -- לכואה רדחמ םירזפתמ םירבחה לכ תע ,תוצח ינפלו ונלש םיבשו

 םיידימת םיחרוא דוקירהו רישה -- ללכ ךרדב .תולוקו הריש ידהב הזל הזמ תואשינ

 שוריגה תריזג דקתשא הרזגנ ובש םויה -- יאמב 8 םויב היהש דוקירכ ךא ,ץוביקב םה

 תיבה ילתכ וכז אל -- הבוסולק לש היתודלותב ירוטסיהל תויהל ךפהו ץוביקה לע

 ...ןמזמ םכותב תוארל

 2 'טמ ''םיעלסב,

 15.7.1932 ,הבוסולק

 ,רקיעב -- תונורק תניעטב הבצחמב ונקלח לדג .הפקות םצעב .תרעוב הדובעה

 ונתאמ ושרדנ םמוקמבו -- ריצקה תנוע לשב רפכל ורזח םירצונה םילעופה .הרסנמב םגו

 הז רפסמב םג .ךרעב 80--75-ל דע ,ןכל ,לדג םישנאה רפסמ .תודובעה יולימל םישנא

 םושמ םישנא דוע טולקל היה ענמנה ןמ םלוא ,תועיבתה לכל תונעיהל היה רשפא יא

 לע רומשלו תוירקיעה תודמעה לע רומשל ידכב .בר אל ןמזל תובשוחמ תודובעה לכש

 םגו תועש 12 דובעל םישנאל אצי -- דימת הדובעה לכל טנדנטרפכ -- ץוביקה לש ומש

 כ"חאל םייוכיסה .רבוטקואל דע תחטבומ רחא וא הז ףקיהב הדובעה .תולופכ תוימוי

 .םילפרועמ
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 דבוכב םישיגרמ 1 םיישדח רובעכ היהי המ .ףרוחה תומיל הגאדה רתויב הדירטמ

 םידוקירב תובלתשמו תוטשפתמ תועורזהו -- םישדח עירכמה םבור ,םירבחה לכ הלאשה

 םינומא ול םיעבשנכ םימוה תולוקהו וחינהל אלו בלה לא םוקמה תא ץמאל תורמואכ

 ...םינמזלו תולובגל רבעמ

 14 'סמ ןיטלויב

 20.9.1932 ,חבוסולק

 .הרומג הכפהמ הלח ,טסוגוא תיצחמבו ילויב תרעוב התיהש ,הדובעה בצמב

 שרגמה תודובע -- הרסנמב .יקלח הדובע רסוח לש םימי ויה םינורחאה םייעובשב

 בורק שודיח לע .ךירעהל דוע רשפא-יא הלדוג תאש הניעטה קר ראשית ,ןציקל תוברק

 .תמייתסמ הדובעה .הבצחמב םג ןכ .רבמצדב ילוא ,םיעמוש ןיא הרסנמב הדובעה לש

 םישנאה 70 .תורוחב 4 קר תודבוע תונבלמב .רבוטקואב 1 דע רתויה לכל ךשמית

 "ימי םג ויה) הליגר יתלב תוצמאתהב דובעל ולכי שדוח ינפל קרש ,םוקמב םויכ םיאצנה

 םנמואה 1 אצמית ןיאמ הדובעה :תרחמה תגאד התע םירודח ,(תועש 18--16 לש הדובע

 ..?דקתשאד ףרוחה ונילא רזוח

 תוחרזאתההו תוטלקיהה תפוקת תא שדחה הבכרהב הבוסולק הרבע הרבחה ייחב

 תולאש לע תוחיש לש הרוש המייקתנ ןורחאה ןמזב .תוביצי תשגרומ תעכ .ץוביקב

 ."ץולחה,,ב בצמה לעו ץראב הפ ץוביקה

 ןילופב ''צולחה,, זכרמ

 7--6 'סמ ''תועידי,,

 (הבוסולק לע הריקס ךותמ)
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 םוקמב םישנאה רפסמ .טלחומ הדובע רסוח לש םימי םיאב .רימחמו ךלוה בצמה

 זא וראשנ :ךכ היה הנש ינפל םג .תדרל ףיסוי דוע הרירב-תילדבו ,60-ל דע תחפ

 תפוקת ךשמית אל םעפהש רשפא .90--80 דע ונרפסמ לדג ךכ-רחא .שיא 12 קר םוקמב

 םיעגפה לכ ףא לע .בחר ףקיהב הרסנמב הדובעה ליחתת רבמצדב יכ ,בר ןמז רבעמה

 תומלה ןאכ עמשיהל ףיסות םהבש םימי ואוביו ובושי דוע יכ וננוחטב ,ןכל ,בר תורצהו

 ---- - רעוס בצקב הדובעו םייח

 תלשלשב הילוח

 .הבוסולק ץוביקל הרשכהל תאצל העדוה יתלביקש עגרה תא ינא תרכוז

 לעש יתעדי .יריעצה-ץולחה,ב הריעצ הרענ זא ינאו 1934 תנשב היה רבדה
 .תולעל תוכז יל הנקתש ,הרשכה רובעל לוכ םדוק שי לארשי-ץראל תולעל תנמ

 ,הלוגס ידיחי קר םיחלוש םשלש ויה תועומש .הבוסולק לע יתמלח אל וליפא

 וניבת ןאכמ ,ךכ לכ הלוגס תדיחי יתייה אל ינאו ,וביטב דחוימ ץוביק והז יכ

 .לובג לכ הרבע יתושגרתהש
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 םילועה,, ,ונא .םיקיתו םיצולח ונינפ תא לבקל וכיח ,הבוסולקב תבכרה תנחתב

 לכ תא הבהאב ונלביק .םתמועל "תוקונית,,כ וניארנ ,ונעגה התע הזש ,"םישדחה

 לע ןורחא טבמ ;תיבהמ ונאבהש םיצפחה לכמ הגה אלל ונדרפנו םוקמה יקוח

 תנמ לע ,וגישהל ולמע הכש ליעמה לע ,האיציל דחוימב הרפתנש הבוטה הלמשה

 .הנומוקהמ קלחל וניצפח וכפה התעמ ...הדליל םח היהיש

 יתעדי .הבוסולקב םירבחה רפסמ לדג בוש ,תונוטלשה לש תוריזגה לכ ףא לע

 עקר תולעב תוחפשממ ,םינוש םיתבמ ,םינוש תומוקממ ואב ץוביקב םישנאהש

 המידק ,טרפה האלה :ונמצעל ןנשלו דומלל ךרוצ שי דחי תויחל ידכו ,הנוש

 ילואו ,דואמ רהמ יתבלתשה ינא ,םהל התיה השק תולגתסההש םישנא ויה .ללכה

 .םייונישלו םירופישל םוקמ שיו ךכ-לכ דורו לכה אלש יתיאר הז ךותמ אקווד

 רוזעל ןכ ןוצר ךותמו ,ןררועל הנושארל ךרוצ שי תויעב רותפל תגמ לעש יתעדי

 .יתפתתשה הבש הנושארה הפיסאב רבכ תויעב תולעהל יתססיה אל

 ללגב הירורעש םיקהל יאזורפ עמשיי הזש ןכתי .לכואה התיה ילש היעבה

 ךא ,ץראה ןינבו תויצולחה ומכ ,הבושח ךכ לכ היגולואידיא תמייקשכ ,לכוא

 םיליחתמ םיבוטהו םילודגה םירבדה לכש ,ילש םיטושפה םיטקניטסניאב יתעדי

 ... לכואהמ

 תיעועש רמולכ) "ץפנ רמוח,, דוד םוי לכ לשבל רבעב גוהנ היה הבוסולקב

 וא ףרשנ היה ,תויחבטה לש ןהיטופטפ ללגב ,םעפ אלש ןגוטמ לצבו (םיסירג םע

 םע םגש יתנעט הנושארה הפיסאב .תאז לכא אל םישנאהמ לודג קלחו ,חולמ

 תישאר .רתוי ןווגמל וכפהלו טירפתה תא תונשל רשפא תויביצקת תולבגימ

 "ץצח, םשב ארקנש םיסירגו תיעועשב שומישה רוסיא לע וטילחיש יתשרד

 .טירפתב ןוקית :רמוא הווה .("לב'צטש ,)

 ורחבנ הפיסאה התואבש ,הדבוע .םלוכל הקיצה תמאב לכואה תייעבש רבתסמ

 דוד תא ונכפה ןכא תישונא-לע היציבמאב ונאו ,ןכותב ינאו תושדח תויחבט

 תא םג .ביצקתה לע רובעל ילבמו שדח טירפת םוי םוי .ןדע-ןג דודל תיעועשה

 דובעל םגו ,בוט לוכאל וליחתה "הרבח,,הו ,וניניש -- ונלביקש בוטרה םחלה

 .ונחלצה :רוציקב .חומשלו רישל ,ץרמב

 ןשי ןינב הזיאב וגשי ,תונבה ,ונא .ונלש הגילה תומוקמ לע ונתעד ונתנ

 היה הז ךא .תונבל תפסונ הריד רוכשל ונצלאנש תאזכ תופיפצב ,חונ יתלבו

 םשב ארקנש קנע "םידיוב,, הזיאב ורג םה .םינבה לש "לטוה,,ה תמועל ילאידיא

 ונרבגתה ...םיבכוכ תורשע לעב ןולמ הז היה ,רבדא המו רמוא המ .'קאדר'צ,,

 -ידסל וליפא ונעגהו םוקמה תא ונרפיש רורוואו ןויקנ תרזעבו ,וז היעב לע םג

 .םינבל םינ

 .גשיה לכב םוצע קופיס ונשגרהו תרחאל תחא היעב ןורתפמ ונרבע ךכו

 ץמאמו הדובע לכמ וגדחפ אל .ןברק לכל םינכומ ונייהו םיאירבו םיריעצ ונייה

 הבצחמלש ונשגרה ברוצ ןובלע .לוכב םירוחבל תוותשהל וניצר ,תורוחבה ,ונאו

 תולגוסמ אל ןהש הנעטב ,תוידוהי תורוחב הדובעל לבקל ובריס הבוסולקב

 תוידוהי תונב לבקיש ,ידוהי היהש ,הדובעה להנמ תא ונענכיש .השק דובעל

 ורחבו תורוחבל תוינדפק םירירש תוקידב ושע ןכ ינפלו םיכסה אוה .ןויסנל

 אל,,וו הפי הדובע ושע תונבה .הבצחמל יתחלשגו ,ןכותב ינאו ,רתויב תוקזחה תא
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 ונעדיו הואגב ונאשנ ונגשיהש גשיה לכו המידק דעצ לכ ."המריפה תא ושייב

 תלשלשב הילוח -- ונא :הזה םוקמב ונל ומדקש הלא לככ ,גוסנ אל הרוחאש

 ונייה .םיליעפ הרבח ייח ונייח .םישקה םיאנתהו השקה הדובעה ףא לע הכורא

 הרבח ייחב תודידבהו םיעוגעגה לע רבגתהל וניסינו החפשמו תיבמ םיקוחר

 היה רשקה .ץוביקב ומק תוגוז טעמ אלו ונלצא וחרפ תובהאה .םירעו םיקודה

 םיבר ןיב ץימא רשק שי ,םינש הברה ךכ לכ רחאל ,ץראב ,םויה םגו, קודה
 החפשמ וניה םצעב יכ ,החפשמ ינבל ינייפוא אוהש רשק ,הבוסולק ירבחמ

 .הלודג תחא

 ,םייגויצ הדובע ישנאכ ץראב םויה םייח ונא םא :רומאל הצור ינא םוכיסל

 ,םש ונלביקש הרשכהל תודוה טעמב אל הז ירה ,הל םיגמאנו ץראה יבהוא

 .הבוסולקב
 (ןמכוה) דלפ הבוט

 1976 ראוני ,הלופע

 תיבה תא אציש ןורחאה יתייה

 ילרוגב לפנו -- 1932 תנשב ,ןילהווב ,'ץיריזמ יריעמ הבוסולקל יתעגה

 תנש ףוסב היה רבדה .הבוסולקב תיבה תא אצויה ןורחאה תויהל בוצעה דיקפתה

 .הבוסולק הבזענ זאמו -- 7

 הנשבו ,םוקמב םירבחה רפסמ ךלהו תחפ ,יפוסה לוסיחל דע ,תונורחאה םינשב
 .דואמ רומח היה ילכלכה ונבצמ .שיא 50-כ הבוסולקב ואצמנ ,1937 ,הנורחאה

 הב קסע ץוביקהש ,הדובעה ונתיאמ הלטינ תונוטלשה לש תוריזגה ףקותב

 הבורב הרבע הבצחמה לש תולעבה .םייקתהל הממ ונל היה אלו תובר םינש

 ידיל רנרל ידימ לודגה הקלחב הרבע הרסנמה םג .םירצונה ידיל ןייטשנייפ ידימ

 .הבצחמב םירכנה םילעופה רוביצ לש בכרהב םג םייוניש ולח .םיינלופ םילעב

 םיצולחל דובכב וסחייתהש ,םימדוקה םישנאה ויה אל רבכ םייוגה םילעופה בור

 ויה הלא .היזלשמ תונוטלשה תנווכהב ואבוהש םינלופ ,םישדח םילעופ םא יכ

 -- לוכה לעו ,הלוכ הביבסה לע םדחפ וליטהש ,םיערפתמו םיללותשמ ,םינוירב

 םישועו ונילע תויולפנתה ונגריאו ,ץוביקה ירבח ,ונל וקיצהש לארשי יאנוש

 הפירח התיה ,םיצולחה ,ונילא םתאנש .םוקמ לכב ונידעצ רצהל ידכ ןודז ישעמ

 לכ לע .םהל םינכוסמ םירחתמ ונב וארו הדובעב ונתלוכי תא ועדי יכ ,רתויב

 וכל ,הפמ ואצ ,םידי'ז, :  תולוק ילוקב םיקעוצו ונב םירגתמ ויה לעשו דעצ

 םינלופה םילעופה ינפמ ודחפ הבצחמב םידוהיה םיחיגשמה םג ."הניתשלפל

 .הלאה

 תצורמב ךא ,ץוביקה לש ןילופונומ טעמכ הבצחמב תונורק תניעט התיה רבעב

 הלע לקנב אל .לילכ ונתיאמ הללשנש דע הב םצמוצ וגקלחו םשמ ונקחדנ ןמזה

 הדובעב דמעמ קיזחהל ידכ םיבר םיצמאמ ונישע .םינלופה םילשנמה ידיב רבדה

 ,הניעטל תונורק םיפטוחו הליל ןושיאב םיאצוי ונייה ,והשלכ קלחב ףא ולו וז
 םינלופה ואב רשאכ ,רקובב .רומג לוכה היה רקובה תועש דעו -- הלילב ונדבע
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 תרחואמ העשב ,םישדח תונורק ואבש דע תוכחל וצלאנ -- הבצחמב םתדובעל

 ,ןמצריבג תא ומישאה םה .םתמח םהב הרעבו הרקש המב ושיגרה םינלופה .רתוי

 וביגהו -- ונתבוטל םהילע םירעמה אוהש ,הבצחמב םידוהיה םילהנמה דחא

 ונראשנו הרסנמב םגו הבצחמב םג הדובעה ונתיאמ הללשנ ךכו .הבר הרמוחב

 הלפנ אל ,הנורחאה הפוקתב םג ,לוכה ףא לעו .םחל ירסוחמו הדובע ירסוחמ

 ...םידקורו םירש ונייה :ונחור

 ורשואש םהמ ;םירבחה רפסמ תא תיחפהל אלא הרירב לכ התיה אל ףוסבל

 םירוחב ,שיא 15 קר םוקמב וראשנו ,םירחא םיצוביקל ורבעש םהמו היילעל

 -ורמ ונייה וגלוכו םוקמה יבשותמ רבעב ונרכשש תורידה לכמ ונאצי .תורוחבו

 רשא לכב תשגרומו תטהול התיה תימשיטנאה הריוואה .ץוביקה תיבב םיזכ

 ועיגהו וכלהו ורבג תוימשיטנאה תויפונכה לש תומילאהו הביאה ישעמ .ונינפ

 בוחרב ונתכלבו תושמש םירבושו תיבה ךותל םינבא םיקרוז ויה .שממ ונתיבל דע

 -עמ רדסהו קוחה ירמוש ראשו הרטשמהו תונוטלשהו םיכמו ונתוא םיפיקתמ ויה

 וא ,חילש אב היהשכ ..ונבג ירוחאמ םתוא םידדועמ ףאו ,םהישעממ ןיע םימיל
 תבכרה תנחתב וינפ תא לבקל ונלוכ םיכלוה ונייה ,ונלצא רקבל ,זכרמהמ רבח

 לע ונלוכ םינשי ונייהו הצוחה םיאצוי ונייה אל םיברעב .ץוביקה תיבל ותווללו

 .הלילה תכשחב תושקנתה תנכס ינפמ חוטב רתוי םוקמכ ,"קאדר'צ,,ה

 יכו תיפוס ץרחנ ץוביקה לש ולרוגש ונשח .םיחטשה לכב הרבג הקוצמה

 ,הנברוחב הדמע תראופמה הבוסולק .םינש 13 רחאל ומויק לע ץקה ץיקה

 טלפמ ןיאש וניאר .רומגה הלוסיחל ,ענמנ יתלבה ףוסה תארקל תכלוהו תברקתמ

 ,ונתביזע לע דואמ ורעטצה הרייעב םידוהיה םיבשותה ...תאצל םא יכ הרירב ןיאו

 ..יכבבו באכב ונתיאמ ודרפנו ,םידוהי תוחפ םוקמב וראשנ יכ

 .יגארטה לוסיחה עוציבל ,יקסבו'זילב ןתגנ 'חה הבוסולקל זא אב זכרמה םעטמ

 שורדה לכ תא ותא דחי תושעלו ןתנ םע ראשיהל לטוה ילעו ועסנ םירבחה לכ

 דע ודיזלע יתרזע ינאו זכרמה םעטמ ךמסומה היה ןתנ .וז המוגע תוחילשב

 שמיש ןתרומת ונלביקש ףסכהו -- הריפתה תונוכמ תא ונרכמ .ןורחאה עגרה

 .ונדבל ונראשנ םימי השולש ,ונפרש -- םינויכראה תא .תובוח קוליסל ונל

 ונכלה תולילבו רוכמל ןתינש לכ רוכמלו קרפל ונתיבל םיכלוה ונייה םויה תועשב

 ץוביקה תיב .הבוסולקב הרייעב וררוגתהש ,ןתנ לש ותחפשמ יבורק תרידב ןושיל

 וב אצמיהל היה דיתע תינכתה יפדלע ;םוקמב ירבעה רפסה-תיב דעוול רכמנ

 ,אתרופ המחנ ךכב התיהו ,ירבע רפס-תיב -- תונביהל ודמעש ,םיפסונ םיתבבו

 ..ןמז ךרואל אל ךא

 קלתסהלו עוסנל ידכ ,תבכרה תנחתל םשמ ונכלה רשאכ ,ישילשה םויב

 םעפ וב וקקשש תיבה לע הנורחאה םעפב ןיע ףיעהל ישאר יתינפה -- םוקמהמ

 -- םמושו קיר ראשנ התעו הירוטסיה השעש תיב ,םירעוס הכ ,םיססות הכ םייח
 ...תועמד יאלמ יגיעו

 וטנצ קיזייא

 1975 טסוגוא ,הוקת-חתפ

208 



 :השדח הלחתה

 הבוסולק שוג

 ופ29-ו92ו

 "לודגה שוביכה,, תרעסב

 -תהה לע ועיגהש תועידיל יתדרחנ 1931 תנשב : (הקשורטפ) רימש ריאמ

 הדובעהמ םידוהיה לושינל ,הבוסולקב ץוביקל םיימשיטנאה תונוטלשה לש תולכנ

 המגמהו םישדח הרשכה תומוקמ שפחל ךרדל תאצוי הבוסולקש יתעמש .הבצחמב

 .םירעל רודחל איה

 ידמש יתיארו יתגנובתה ,ןילהווב רשא הקילוא יתרייעב ירוה תיבב יתבשב
 דובעל ,םיניזרגו םירושמ םהידיבו הביבסה ירפכמ םייוג-םירכיא םיאב םוי

 ,םיצולחה ,ונא אלמנ אל המל :ימצע תא זא יתלאש .םידוהיה יתבב םיצע תביטחב

 ,הרייעלו ריעל ,ןאכל םג ץוביקה רודחי אל המל ,םידוהיה לצא הלא תודובע

 ! ? תיצולחה הרשכהה ןעמל ןהב םג הדובעה תא שובכנו

 העצהל ביבסמ וניגיב תובתכתה הלחהו הבוסולק תוריכזמל ךכ לע זא יתבתכ

 יתישעו יתמק הבוסולק תוריכזמ ןיבל יניב םיבתכמה תפילח תכשמנ דועבו ,וז

 .םוקמב ץוביק םיקהל םהל יתעצהו יריעב "ץולחה,, ירבחמ המכל יתינפ :השעמ

 יתבמ וניצפח תא ונרבעה םשלו הריד יתרכשו יתכלה דימו יל ומיכסה ירבח

 .הדובעל ונאצי תרחמלו -- הדובע ילכ ראשו םיניזרגו םירושמ יתינק ,וגירוה

 םימי רובעכ .םיפסונ םירבח ונילא וחלשיש יתשקיבו הבוסולקל ךכ לע יתעדוה

 הדבועל ךפה םוקמב ץוביקה .הבוסולקמ וחלשנש שיא 15 ונילא ועיגה םידחא

 .תמייק

 יתפסא ,הכומסה 'ץשי'זור הרייעל יתאצי הססבתה הקילואב הגולפהש רחאל

 יתאצי תרחמלו -- ץוביק ןאכ דסייל יתאבש םהל יתרמאו ףינסה ירבח תא

 הדסונ ךכו םירבח 10 הקילואמ ילא ועיגה דימ .הריד רוכשלו הדובע שפחל

 םישדח םירבח ועיגה הקילואמ םיאצויה םוקמב .'ץשי'זורב םג הבוסולק תגולפ

 םש הדסונו -- קסרישאק"ןימאקל יתינפ םשמ .'ץשי'זורל ןכו ,הבוסולקמ םשל
 .םוקמב יצולחה רעונה תרזעב תפסונ הגולפ

 ילעבל יתינפ .הרסנמו ריג-תורכמ ויה הזה םוקמב .בוי'צאמל יתאצי םשמ

 ייחל םמצע םירישכמה םיצולח הדובעל לבקל יתעצה םהינפל יתאבהו הבצחמה

 תא ענכשל ידכ יתלוכיבש לככ יתישעו מ"ומה ךשמנ םידחא םימי .י"אב הדובע

 האב דימו הבוסולקל ךכ לע יתעדוה .םתמכסה ונתנ ףוסבלש דע ,הדובעה ינתונ
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 יתעדיש ןוויכמ .שדח ץוביקל דוסי חינהל ידכ ,םשמ םירבח תצובק בוי'צאמל

 תוטימ -- הבוסולקמ םירבחה אובל יתיכחש םימיב יתוניכה תורגנ תדובע

 .תורדוסמ תוריד םהינפל ואצמ םאובבו ,עיגהל םידמועה םישנאה ליבשב

 ונתדובעו םירכנה םילעופה דצב הרסנמבו הבצחמב הדובעל ונרדח בוי'צאמב

 םירבח םג ונטלקו לדגו ךלה ץוביקב םירבחה רפסמ .לוכ יפב םיחבשל התכז

 םיירמח םיגשיהל ונעגהו בוט היה ונלביקש הדובעה רכש .''ץולחה,, יפינסמ

 לש הז לע וביטב הלע לכואה .הרשכהה יצוביק ראשב ועדי אל םתומכש

 וניתונוכסחב תונבל ונבשח ףאו ,ולשמ הטימ התיה דחא לכל ,תורחא תוגולפ

 חיכוהלו ולש םייחה יאנתב תפומל היהי ונלש ץוביקהש וניצר .םוקמב ץוביקל תיב

 .דובכב המצע תא םייקל תיצולחה הרשכהל הל רשפאש לוכל

 ןושרג לש ותופתתשהב הבוסולק שוג תצעומ קצולב המייקתה 1932 תנשב

 לע יתרסמו ינא םג יתרביד וז הצעומב ."ץולחה,, זכרמ םעטמ ,יקסבורטסוא

 יתמייסש רחאל .תיצולחה הרשכהל ןהב תונומטה תויורשפאה לעו םירעה שוביכ

 וזל המוד הלועפ ןילופ-סרגנוקב השעאו השראוול אצאש ןושרג ילא הנפ ירבד

 םשו השראוול יתרבעו ןושרג לש ותעצהל יתמכסה .ןילהווב הכ דע יתישעש

 בחרמל בוכורג תא איצוהל יתרזע .הרשכה יצוביק תמקהל ריע רחא ריע יתשבכ

 םירעב תוגולפ יתומיקהו היתוביבסבו השראו ריעה בלב הדובעה ישבוכ ןיב יתייהו

 ."בוכורג שוג,ל ךכ רחא ויהש תונוש תורייעבו

 ףיקהש ,םוצע עצבימל תיצולחה הרשכהל םירעה שוביכ ךפה םימיה תצורמב

 תוכזה לע הוואג יבל אלמתי איהה הפוקתה תא רוכזא ידמו ,םיפלאו תואמ

 הבוסולק לש הרואל ,הרשכהב השדחה ךרדה יללוס ןיב תויהל ילרוגב הלפנש

 .התוחילשבו

 1975 ,רוגי

 התיה 1931 תנש ףוסב הדסונש תוגולפה תחא : (ר'צייט) יארובס לארשי

 -ולקמ חלשנש ,ןוזריאמ בקעי ('ץיריזמ) יריעדןב היה םידסיימה ןיבו ,קצול ריעב

 ,םימיל ריעצ היה ץוביקה .1932 תנש תישארב םשל יתאב .םוקמה שוביכל הבוס

 התיה אל ןיידע הדובע .ינמז היה לכה .ויה אל ןיידע תורבח ,םירבח טעמ

 תביטחב ,םייטרפ הדובע תומוקמבו תוידוהי תויפאמב הדובע שפחל הריעה ונאציו

 ,דואמ השק התיה הדובעל הרידחה .תורחא תונוש תודובעבו חמק תנחטב ,םיצע

 .התוא עצבל ולכויש ונימאה אלש ינפמ ,םיצולחל הדובע ונתג ןוצרב אל יכ

 לבא ,געלבו לוזליזב ונילא וסחייתה "םייוגה,, ,םיינקפס ויה םוקמב םידוהיה

 .רבד לכל םילעופ ונב ואר ןמזה ךשמב

 תא ןגראל ,הבוסולקמ תורבח ונל וחלש םגו הדובע ונגשה םימיה תצורמב

 אל םימ וליפא .דואמ השק התיה תורבחה לש הדובעה .תיבה קשמ

 .ןהילע םיבלכ ולפנתה םעפ אלו םייוגה לצא םימ תולילב בונגל וכרטצהו ויה

 הרוצב ,םיידיב השענ הז לכו ,הסיבכ ,םידגבה ןוקית ,לכוא תנכהב ודבע תורבחה

 תוריסמבו הרובגב שממ הזב ודמע ןה .ילמינימ ביצקת רסוחבו תיביטימירפ

 .לובג ןיאל
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 .ןילהוו תורייע לכב הרשכהה תומוקמ תא ביחרהל טלחוה הבוסולק תוריכזמב

 ירודח ויהו תירבע ורביד ,רקי רעונ היה םש .ץירוק ריעב יתרקיבו יתאצי

 .הרשכה תגולפ המק םש םג .תינויצ הרכה

 -- זזרגו ,רושמ ונחקל .גורטסואל קצולמ םירבח 2 דוע םע יתחלשנ ךכ רחא

 ונלביק םוקמ לכב ,ףינסל ףינסמ ונעסנ ,היה אל ךרדה תואצוהל ףסכ .ונעסנו

 תישאר .גורטסואל ונעגה ,תובר תואלת ירחא ,הככו ,אבה ףינסה דע תואצוה

 תפיסא ןגראל ונל וצעי םה .םתרזע תא ונשקיבו "ץולחה,, ירבחל ונינפ לוכ

 תובכשה לכמ ואבו הפיסאה המייקתה תבש לילב .ןינעה תא ריבסהלו רעונ

 רובעל םהמ ונשרדו ןילופב םידוהיה בצמ תא ונרבסה .רעונה תויורדתסהו

 תבש-יאצומב .םדיתעלו םהל ידיחיה אצומה הז יכ ,היילעל ןנוכתהלו הרשכהל

 שופיחבו ץוביקה ןוגראב ונל רוזעל ונשקיב הבש תינומה הפיסא הנגרוא

 .העפשה ילעב םידוהי הברה הזל ומתרנ תמאבו ,הדובע

 וניצר לבא ,תויפאמבו םיצע תביטחב רקיעב ,םידוהיה לצא הדובעב ונלחתה

 ולמעש םיבוט םידוהי ואצמנ ךא ,דואמ השק היה הז .הייריעב הדובעל םג רודחל

 הדובע התיה וז .הייריעה םעטמ ,המדא יחופת תקירפב הדובע ונל וגישהו

 "ץולחה,, ירבח .םוקמב הגולפה ייח תא ןגראל אוהש ךיא ונל רשפיא הזו הסינכמ

 .הבהאבו תוריסמב ,לוכב ונל ורזע םוקמב

 ונילע ולכתסה הלחתהב .הבוטל יוניש לח -- ונילא םוקמה ישנא לש םסחיב

 ולגרתה ןמזה ךשמב לבא "? םילעופ ויהי הלאה םיצולחה,, :געלב ימו תומחרב ימ

 םג .הדובעל רעונה לש סחיה לע תובר ונעפשה .ינוריעה ףונהמ קלחכ ונתוא וארו

 .ונכרדב וכלי םהידליש ודגנתה אלו ונתוא ךירעהל וליחתה םירוהה

 1975 ,הוקת-חתפ י"ע ,שעמ רפכ

 -חה,, ינושאר ןיב יתייה ,ןילהווב קסרישאק-ןימאק יתרייעב : ןייטשנרוא כוד

 .ץראל היילעבו הרשכה יצוביקב ,"ץולחה,,ב ונדיתע תא וניארו "ריעצה-ץול

 רמול רשפא .הדגאכ וניניעב התיה איהו ונריעל םג עיגה הבוסולק לש המש

 ,16 ןב יתויהב ,1929 תנשב .לצרה תדגא ירחא -- הינשה הדגאה :המזגה אלל

 שוחלו תוארל ידכ םימי שדוח םש יתיהשו הבוסולקב חראתהל יתעסנו יתמק

 רוחבה לש וילכ-אשונ יתייהו הבצחמב הדובעל יתאצי .הבוסולק אלפ תא בורקמ

 היה םהבש ,טימניד ירמח םע זגרא וירחא יתא איבמ יתייה רמולכ ,"ץצופמה,

 יריעל רוזחל יתצלאנ םימי שדוח רחאל .הבצחמב ןבא תובכש ץוציפל שמתשמ

 לכוא ןעמל ,תורגבתה ליגל היפיצ ילוכו -- "ריעצה-ץולחה,,ב יתוליעפב יתכשמהו

 .םירבחה דחאכ הב ראשיהלו הרשכהל תאצל

 העיגה ונריעלו הבוסולקב ץוביקה דגנ תופידרהו תוריזגה תפוקת האב הנהו

 הדובעל רודחלו הגולפ םיקהל הבוסולקמ םירוחב תצובק 1932 תנש תישארב

 .םינושארה םירודיסב םהל יתרזעו םהילא יתאצי דימ .םוקמב התיהש הרסנמב

 יתלוכי אל יתרייע ךותב האצמנ הגולפהש תויה םלוא ,םהמ דחאכ ימצע יתיאר

 .רחא םוקמב הרשכהל תאצל חרכה יתיארו םירבחה ראשכ םיאלמ םייח הב תויחל

 ,לבוקמ דירפ הקייח המ-ןמזל זא האב קסרישאק-ןימאקב הגולפה תרזעל
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 יתלביק םשמו הבוסולק תוריכזמ ינפב ילע הצילמה איהו ,הבוסולק תוקיתוומ

 ,הטירולאמב התע הז המקוהש הגולפל -- רחא םוקמל הרשכהל תאצל רושיא

 דומעל םיכירצ ונייהו הרסנמב התיה הדובעה .םשל יתאצי דימ .לבוק י"עש

 ץע תורוק םיבחוס ונייהו ונחוכ לכב ונדבע .םיניארקוא םילטופ םע תורחתהב

 ףא אלא "םייוגה, ןמ םילפונ ונניאש קר אלש ונחכוהו -- םיינשב תולודג

 .םהילע םילוע

 ,תורייעו םירע ינפ לע שוביכ עסמל הבוסולק האצי ,1932 תנש ,איהה הנשב

 הרשכהל תורייעהו םירעה תא שובכל הבוסולקמ אציש האירקה לוקל יתשבכנו

 ןיב יתייהו ,יבל לכב יתינענו יב םניע ונתנ הבוסולק תוריכזמ ירבח .תיצולחה

 ."לודגה שוביכה, עסמב הנושאר םיצרופהו םילעופה

 הרסנמ םש שיש יתעמש .אטילד-קסירב -- היה יתינפ וילאש ןושארה םוקמה

 רסוחב ,ידבל קסירבל יתאב .הבוסולק לש השדח הגולפל םוקמ הב שובכל יתאציו

 ריעצ רוחב יתשגפ בוחרב יתכלב .םוקמב "ץולחה,, ףינסל תונפל יתיצרו ,לוכ

 זלה ריעצה .ףינסה תבותכל ותוא יתלאשו ונל בורק דחאכ םשור ילע השעש

 םולבנזור הילתע המשו ריעצה"רמושהמ הרבח איה ףינסב הליעפהש יל בישה

 תבהו -- הירוה תיבל יתאב .התחפשמ ירוגמ םוקמל תבותכה תא יל רסמו

 .ריעצה-רמושה לש םילהנמ תבשומל האצי הילתעש יל הרמא התוחא .תיבב הנניא

 זאו .ץוביק ןאכ םיקהל יתאבש הל יתרמא -- ? "ךנוצר המ,, :יתוא הלאש איה

 .ריעצה-רמושה לש ץוביק ןאכ דסייל םידמועש התוחאמ העמשש יל הבישה איה

 רשאכ ךא ,לוכל חותפ םתיב יכ ,םתיבב ןוללו םלצא דועסל יתוא הנימזה איה

 התנמזה לע הל יתידוה -- צ"הושה לש ץוביק ןאכ םיקהל םידמועש הנממ יתעמש

 שובכל :ינא יתרטמל לושכימ לכ ומישי אלש ידכ קלתסהל יתרהימו הבידאה

 .הבוסולק שוג רובע קסירב תא

 תחת ריעה תורדשב ,ץוחב יתנל ,שדחה םוקמב ןושאר הליל ,הליל ותוא

 יתיליגו ,םוקמה ישנאמ ידוהי ,הרסנמה לעבל יתכלהו יתמק תרחמל .םימשה תפיכ

 דובעל םינכומה םיצולח לש םחוכ-אב ינאש ול יתרמא .וילא יאוב דוס תא ול

 תוקיפס עיבה הרסנמה לעב .י"אל היילעה תארקל הרשכהכ ,השק הדובע לכב

 לוכיש ול יתחטבה ינאו ןאכ ונל היופצה השקה הדובעב דומעל לכונ םא

 אוה .הדובעל םיצולח תצובק ןאכל איבהל יל רמאו יתעצהל םיכסה ףוסבל .לכונ

 םישנאה ןוכישל ,הרסנמה חטשבש םיפירצב םייונפ םירדח המכ לע עיבצה ףא

 .ואוביש

 בתכמ יתרגיש םא יכ ,םשמ יתזז אלו וגל ודעונש םירדחה תא יתספת דימ

 יתאצי ימצע ינא .שדחה ץוביקה דוסיל םישנא דוע דימ ואוביש הטירולאמל ףוחד

 םילהנמה ,םימרוגה לכ ידי לע הכרעהב הלבקתנ יתדובעו -- הרסנמב הדובעל

 -מהו הטירולאממ הרוחבו רוחב דוע ועיגה םידחא םימי רחאל .דחאכ םילעופהו

 -ובעל ףאו הרסנמב הדובעה יפנע לכל ונרדח .םוי-םוי םישדח םישנא טולקל ונכש

 - תורוחבה ,םיצע תביטחב -- םירוחבה :הרסנמל ץוחמ ,ריעב תונוש תוד

 .תיב קשמב

 ליכהמ רצ היה הרסנמה רוזיאב רוידהו ,שיא 80-ל ונעגהו לדגו ךלה ונרפסמ

 .םיברב אצי ץוביקה לש ומשו ריעה זכרמב הרידל תיב ,ןכל ,ונרכש .ונלוכ תא
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 ,ריעה שאר ןגסו "םייס,ל ריצ ,ןוסניול םהרבא םשארבו ,םידוהיה ריעה יסנרפ

 .םהמ שרדיי רשא לכב תנעשמל ונל תויהל םתונוכנ ועיבהו םדי תא ונל וטישוה

 ךכו "ןוילופנ,, יוניכה יל ןתינ קסירב תא שבכש ןושארה יתייהש ןוויכמ

 ץולחכ ,יופצ יתלבה ירוקיב תא ורכז םולבנזור תחפשמ תיבב .רוביצב ימש עדונ

 תבה הרזח םייתניב .םלצא רקבל יתוא ונימזהו ,קסירבל יאוב םויב ,ינומלא

 ריעצה-רמושה [ק תא יתמדקהש לע ילע הזגר יכ םאו הירוה תיבל הילתע

 .קסירבב ,הריעב הבוסולק תגולפכ ונמויק תדבוע םע המילשה -- ינגא יתמזיב

 ונל ודלונו ץראב ונתחפשמ תא ונינב דחיו יתייערל הילתע התיה םימיל

 .םידלי 4

 תכרעה ול שבכו הדובעה יגוס לכל רדח ,קסירבב ץוביקה לדג -- רומאכ
 ,ונא המו ונא ימ :וניתובקע לע תוקחתהל הלחה תינלופה תשלובה ךא ,םיבר

 תומיזמ ימקור ונא אמש -- ונדגנ דשחל םוקמ ןיאה ,ריעה בלב הנומוק ייח םייחה

 תינלופה תשלובה שארב -- ?! המולשל םינכוסמו ,ןילופ תנידמ דגנ תונייוע

 תיב לע וירזועמ המכו אוה וטשפ תולילה דחאבו ,רמומ ידוהי דמע קסירבב

 -- רמולכ ,להנמה וינפל עיפויש שרד תשלובה שאר .רוצמ וילע ומשו ץוביקה

 הליל ןושיאב יתרזח רשאכ .הילתע יתרבח לצא רוקיבב זא יתייה ינא ךא ,ינא

 ,ילא ברק תשלובה שאר .תשלובה ישנא עיתפמב יתוא ורצע ,ץוביקה תיבל

 -- "ןילופ תנידמל הנכס תווהמ ןניא הלאכש םינפ,, :רמאו ינפ הארמבו יב ןנובתה

 .וכרדל וישנא םע הנפו ץוביקה תיבמ רוצמה תא ריסהו

 תודתי יתעקת הז רחא הזב .תופסונ םירע שוביכל יתאצי קסירב רחאל

 .יץשומאזו בטסינסארק ,יירוגליב ,בוטראבול ,ב'צראפב םישדח הרשכה יצוביקל

 רשאב ןוללו "ץולחה,  ףינסל תונפל ,שדח םוקמל אובל התיה ילש הטישה

 רשאכ .הדובע שפחלו תאצל תרחמלו ,ףינסה לש ונועמב לספס לע בורל ,יל ןתניי

 ירחא דימ ואב םשמו קסירבב ץוביקל ךכ לע יתעדוה הדובע תומוקמ המכ יתגשה

 .השדח הגולפל דוסיה חנוה ךכו רפסמ םישנא

 אצמנש "לע-לא ביתנב,, צ"הושה ץוביקב רוקיבל ןילבולל יתאצי 'ץשומאזמ

 ילא הנפ םשל יאובב :דחוימ הרקמ יל הרק ןאכו ,הילתע לש ץוביקה אוה ,םש

 רתוואש ינממ שקיבו ,םוקמב צ"הושה ץוביקב ליעפ רבח זא היהש ,לשמ םחורי

 לש ץוביקה ישנאו ןילבולל הכומס 'ץשומזש ןוויכמ ,צ"הושה ןעמל 'ץשומז לע

 ריעה שוביכ "ינופצמ לע, היה רבכש רחאל .ךכב דואמ םיניינועמ צ"הושה

 ,לשמ םחורי לש ותשקבל תונעהל יתטלחה ,ןיע הל שטל צ"הושהש ,קסירב

 הלחנל המק 'ץשומז ריעהו ,תרחא הגולפל הבוסולק ירבח תא 'ץשומזמ יתאצוה
 .ריעצה-רמושה ץוביקל

 יתרשוא םש ,קסירב ,ילש םאה-סיסבל יתרזחו םישוביכה עסמ םת 1933 תנשב

 .יתומולח ץרא ,לארשי ץראל יתילע הנשב הבו היילעל

 1975 רבמבונ ,ביבאזלת

 הבוסולקמ וחלשנש םיגושארה םירבחה לע יתינמנ :(ישבא'זיב) ירדה ךורב

 .(הנבוד זוחמ) הברווב השדח הגולפ תמקהל
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 ןוה לעבל ךייש היהש ,ץע-תופצרמל תשורח-תיב -- היה הדובעה םוקמ

 ,היבטלמ ידוהי ,ץיבלדוי היה םוקמב תשורחה-תיב לש ולהנמו ,היגלבמ ירצונ

 שדחה ץוביקה לש ונימיל דמעו הדובעל רודחל ונל רזעש אוה .תונויצל הטונ

 .ודי לאל היה רשא לכב

 ריפס לארשי 'חה םשארבו ,םוקמב "ץולחה,, ףינס ירבח ונל ויה תנעשמל

 תועש ונמע השוע ,ושפנ לכב ונל רוסמ היהש ,(שבוכה תמר רבח -- תעכ)
 םינושארה םירודיסב ונידיב עייסל ידכ ,ץמאמ לכ לע סח אלו ,םוי-םוי תובר

 .םוקמב

 זוחאה תא דחוימב ןייצל יוארו ,הישנא רפסמב הגולפה הלדג ןמזה תצורמב

 .הברווב תורבח לש הובגה

 ףא ונייהו ,תורחא הרשכה תודוקנל האוושהב בוט היה ירמחה ונבצמ

 לש תוריזגה ללגב ,הדובע רסוחמ םש ולבסו הבוסולקב וראשנש םירבחל םירזוע

 -בעה ונשרדו הבוסולקב םילוח םירבח לש תויעב ןורתפל םג ונרזע .תונוטלשה
 .ונילא םתר

 םתסנרפ םג התיה וילעו םוקמב ירקיעה הדובעה םוקמ היה תשורחה-תיב

 ,רבשמ ץרפ : לגלגה ךפהנ הנש רחאל ךא ,םירשימל ךלה לכה .הרייעה ידוהי לש

 לכל ותמיתחב ונתינש תואחמהו ויתובוח םולשתב דמע אל תשורהה-תיב לעב

 הדובע :ידמל בכרומ זא היה ונבצמ .יוסיכ רסוחמ ורזח -- ונלש םיקפס ינימ

 הדובעל רקובב ואצי ה'רבחהש הרק ףא תחא אל .ונלביק אל םולשת ךא ,התיה

 עיגה תשורחה-תיבש ,העומש הכלהתה הרייעב .םהיפ לא לכוא לכ אבש ילבמ

 "הקפסא-להנמ,, יתייה יכ ,ינורכזב םיתורה וראשנ םהה םימיה .לגרדתטישפל

 תחא אל .םחל תייפאל חמק קש גישהל ידכ ,םוקמל םוקממ ץצורתמ יתייהו

 יכ ,ותוא לוכאל וילע ולפנתה ונלש םישנאהו םח ודועב םחל רונתהמ ונאצוה
 ..ןטב-יבאכמ ולבס ךכ-רחאו ,םיבער ויה

 דחי ונתוא דכיל השקה בצמה .שאונ ונרמא אלו דמעמ ונקזחה לוכה תורמל

 ונינפל וחתפנו הקוצמהו רבשמה תפוקת הפלח םיוסמ ןמז רחאל .םוקמהמ ונזז אלו

 .םישדח םייוכיס

 1976 ראוני ,ןגזתמר

 תוגולפ תורשע לע השלחש ,הירפמיא ןיעכ התיה הבוסולק : גרבניטש םהרבא

 שוביכה,, עסמב םיגושארה םיליעפה ןיב יתייה ינאו -- תונוש תורייעבו םירעב
 םעטמ אלמ ןומאל יתיכז רא ,ריעצהד-רמושה רבחכ הבוסולקל יתאב ."לודגה

 .ךרדה ךרוא לכל תונמאנב יתוחילש יתאלימ םנמאו ץוביקה

 ץוביקל דוסי יתחנהו ,'ץשי'זורלו הקילואל ועיגהש םינושארה םע יתייה

 .הבוסולק שוגב םילודגה םיצוביקה דחאל בר אל ןמז רחאל ךפהש ,קצולב

 תודוקנ תמקהל תויורשפא קודבל יתחלשנ םשמו הברוול יתרבע קצולמ
 םע .ידורב ריעה התיה הנושארה הדוקנה .תיחרזמה היצילגב תופסונ הרשכה

 םיטסינומוק זא ואצמנ וז ריעב .םינוש םידדצמ תושק ונלבס -- םשל וגאוב

 תרטשמ הערל הניע תא ונילע המש ,ךדיאמ .המחלמ ונילע וזירכה םהו םיטעמ אל
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 ונייה ובש תיבל הרטשמה תוחוכ וצרפ ,תוצח רחאל ,תולילה דחאבו ,םוקמה

 (תחא הרבח -- םהב ,םישנא 3 קר םוקמב ונאצמנ לכה-ךסב) יערא ןפואב

 רחאל ונררחושו וניפכב לווע אל לע רהוסה תיבב ונבשי .רהוסה-תיבב ונתוא ואלכו

 .היצילגב םינויצה םעטמ "םייס,,ל ריצה ,ןוהט ר''ד לש ותוברעתהל תודוה ,םיימוי

 ןרות אב הירחאלו תמייק הדבועל ידורבב הגולפה זאמ התיה לוכה ףא לע

 .דועו לופונארט ,בו'צולז ,'זראבז : תופסונ םירע לש

 .היצילגב םג הבוסולק שוגל תושדח תוגולפ ופסונ ךכ

 1975 ,ביבאזלת

 + םיכרדב

 ,ידוהיה בוחרה ךותב .תידוהיה תואיצמה בלב "ץולחה,, עקתנ םירעל הסינכה םע

 ,שפנהו ףוגה תקיחשל םינודינ םידוהי ינומהש םוקמב ,הילכהו הילבה ךותב

 ןאכמ .םירחא םייח שחרו הימהו וב רוא .ותיב תא ,וצוביק תא "ץולחה,, םיקמ

 ,תוהמאו תובא יניעל ,שיטפהו ןזרגה ףנומ לכ ןיעל ; הדובעל םיידיה תוטושפ

 .לארשי לכ יניעל -- דובכבו ןואגב ,תפקדזמה המוקה אולמב ,תויחאו םיחא

 לוכי ,היסלופו הינילהוו יבחרב עסמה"תובכרב םינורחאה םישדוחב רבועה

 שוביכה יצמאממ ,יצולחה הנחמה יטבלמ המדגשומ לבקל ,הימתו ההות ,היה

 ךאוב הנבור ןמל ךוראה הליסמה"וק ותוא לכב .תקסופ הניאש הלטלטהמו םיברה

 -ורמה תונחתה ןתוא לכב -- הדיללו 'ץיבונאראבל האלה-האלה ךשמנה ,ינראס

 םישקבמו ,הביבסבש םיצוביקה ישנא ,לארשימ םירוחב םיכלהמו םידדונ תוב
 הב ודבע ,התוא ודקפ אלש "וק,ב תחא הנחת ףא ןיא .םהירבחלו םהל הדובע

 .שדחמ טטושל הואציו ורקענ ,ןיגוריסל

 תוכרעמ ןיבל וא הבחרה לא הצוחה ךציצהב ,תבכר תנחת לכב !םניה הנה

 םירבעה םיפחיה, תא ,םתוא שקבל ,ךומסה לודגה שרגמב םישרקהו תורוקה

 ,הליחתב םתוא ריכמ ךניא םג םא ;םתוא הלגמו אצומ םג התא ,"םירשעה האמב

 םיאשינ עסמה זוזבו ,תבכרה ןולחל דעבמ החיש ףטוח התא .םתוא הלגמ התא

 .תיצולחה העונתב תועירו תּורבח שי ,ןכא .ריוואה-ללחב "םולש,,ה תולוק

 םיגילפמ םה -- תורוחבו םירוחב םילוע עגרב וב ,תונחתה תחאב דרוי התא

 הנחתל הנחתמ םימי שדוח רבכ תלגלגתמה םיצוביקה דחא תגולפ יהוז .האלה

 םידבועה םירבח -- הנחתה דיל .הזיחא הל האצמ אל ןיידעו היסלופ תוביבסב

 -יפיטרס,, .ותדווזמ לע "םיטע,, ,"זכרמ,,ה ןמ אבה רבחה תא םיריכמ םה .םוקמב

 -- העשה ."ץוביק,ה לא וידחי םידעוצ .אוהד-ןאמ ןוצל דמוח -- "הכותב םיטאק

 "דיתעה ,ב םיכשמהב הנושארל םסרפתנש יקסבלסרב השמ לש לודגה ורמאמ ךותמ םיעטק *

 .1967 ,דחואמה ץוביקה 'צוה ,"תומדה לע תוקבאיהב,, ורפסב רוא הארו רזחו השראווב
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 לעמ ךא ,םידבוע ןיידע ,הדובעל םיאצוי הלאו םיאב הלא .תורמשמ-ףוליח תעש

 הרסנמה -- םיבורקה םימיב םילעופ ירוטיפ תועדומה רבכ תורשבמ הרסנמה תוריק

 .הדובעמ תובשל תדמוע

 הרבח ,סייגתהל ץוביקה ןמ התיבה עסונ והשימ .תושיגפ בוש -- תבכרבו

 םירצוק "תויוג,,ו "םייוג,, .תורעיו תודש םיסט ןולחל דעבמ ."זוכיר,,ל תעסונ

 בוטו םיענו ,הליסמה דילש ליבשב םיינפוא לע םיבכור םיריעצ תרובח ,םימלאמו

 -תעונתל הלא םה םירבחש ,תבכרה תסיט ידכ ךות ןיחבהל קיפסמ התאשכ

 .הכומסה הבשומל םכרד םהל הצאו רעונ

 -- הרבחו רבח רשע-השימחב שגפנ התא תיאנילהו ריעב "ץולחה,, ןועמב

 -קחרה ,השדח הדוקנ שוביכל םה םיאצוי .רקוב םע ןאכל ועיגהש ,"םיקאיבוסולק,

 םירבחו .םכרד ךישמהל םיעצמא רסוחמ ובכעתנ ןאכ .הינילהו לש המורדב קחרה

 רחמ :ףסכה תא אוצמל ןכיה הצע םיסכטמו םיבשחמ ,ריעה תובוחרב םיצצורתמ

 -- --- אלו ,םוקמב תויהל םהילע

 -ודאה םהיתובתכב םיטבינ ץוביקה תוריק ."תולג ךרוע,, הבוסולק ץוביק

 ,םוקמ ותואב עתפל הררתשנש וז הממד לע הרזומ הייהת תפחרמ וללחבו ,תומ

 וב ושחר ברע-ברעש םוקמב ;לודגה יצוביקה בלה וב םעפ םינש לע םינשש

 לע ץוביקה ההות .םהילגרל תוילוס ,םינפדיפוזשו שאר"ייולג ,תורובח-תורובח

 -- םרתיו ,םויכ הפ םיאצמנ שיא םישימח .הל ליגר וניאש הרזומה הממדב ומצע

 .ןילהווב םינוש תומוקמב וזחאנו ודדנ -- תיאבוסולקה הלוגה איה

 ,היתונב ,תוגולפה לכ !הקוחר המ ,םויכ איה הקוחר -- ,המצע הבוסולקו

 -ורמ ,םאה ,איהו .לארשי-תיב ךותב ,תורייעבו םירעב ,הינילהוו יבחרב תורזופמ

 ךא ,השקה המויק לע הל ךומס תלתפנש איה תחאה הציבורבמוד .תחדינו תקח

 ,הריבה איה -- הבוסולק תאז-לכבו ,תוססבתמ םג ,םירעב תולועו תולדג ןרתי

 .היתויולגל "םילשורי,, איה ; םייניעה תואושנ הילא

 ןה -- םימי ויה .לודגה שערה ךכש .תובצחמה םלוה םדנ המצע הבוסולקב

 וחדק ,ושחרו ומה םילעופ ינומהו םימי ויה -- ליחתהל ךכ רשפא הבוסולקב

 .ברע-ברע ריוואה ללח תא םיחלופ ויה ץפנה-תולוק .וצצופו וצפינ ,םיעלסב

 ,הטמ ורדרדינ תולגע : תוחוכה תיראשב םיסוס ידי-לע ולעוה ןבא תוסומע תולגע

 -חמב ,םהילגרל ימוג-תיולוס ,םיטטושמ ויה ,םישקונו םיפוזש ,"ונלש,,מ םירוחבו

 ,רידא םימודק-רוציכ תמשונ התיה וזו ,"הקליברד,,הו תונורקה דיל ,שרגמבו הבצ

 .ץצח וצפינו ןבאה ילית לע ובשי ,ךומסב הפ ובשי תורוחבו .ללחב רסנמ הלוקו

 -סילאיב לילגמו היסלופמ ,תיאסרגנוקה ןילופמו הינילהוומ -- תורוחבו םירוחב

 .תויולג ץוביק -- ,היצילגמ וליפאו תינלופה אטילמ ,קוט

 -כ ,תמליא הלודגה "הקליברד,ה םג .הדובעה תוכלמב סה ךלשוה התע

 .תקפאתמ

 הבצחמה עול הארנ ,הלעמלמ ,ןאכמ .תובר ןבא-תומירע .לודגה שרגמה

 .האפקש ,המלאנש הרובג לש דוה .םישירחמ םיפוקזה ןבאה תוריק .רועפה ,לודגה

 ךא ...םימי ואובי דוע .םימוצע ןבא תורצוא םייובח דוע ,המדאה-יבעב ,ןאכ

 .תצפנמו תבשוי איה םינבא-לת לע ,הבצחמה יקמעב תבשוי תחא הרוחב ,וישכע
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 ,הטמל תרדרדימ הקיר תחא הלגע הנה .םש םיטטושמ םידחא "םייוג,, .הדיחיו תחא

 .םשו הפ .םידדוב ,םידדוב .אוה ץוביקה רבח תוכשומב זחואה רוחבחו

 רפסל לוכי אוה ,תומימת םינש שש רבכ דמועה ,[הבוסולקב] ץוביקה תיב

 זא הלג .ירמגל טעמכ ןקורתנ -- םיבר אל םהו -- םימי ינפל ןה .רפסלו

 רבח םישיש בוש וב םיאצמנ וישכע .הינילהוו יבחרל רזפתנ ,וינומהב ץוביקה

 .תכלוהו הדובעה תתחופ ? םיבורקה םימיב ול יופצ המ ,עדוי ימ ךא .הרבחו

 ,תרוסמב ,יווהב :איה הבוסולק -- טעמ-יתמב םג -- הבוסולק תאז-לכבו

 .םירוחבה םניה הנה .הרבחלו םדאל תומד הוושמה והשמ הב שי ; םייחה-ריוואב

 ןפואב וליפאו תוכילהב ,שובלב ,תומדב : םתייווהב קוצי ,יעקרק ,ידוסי והשמ

 ,הדובעה ןמ ברעב תרזוח תורוחבו םירוחב תרובח הנה .הירגיס ול לגלגמ םדאש

 .וללה ,םה וללה .םייתנש וא הנש ינפל ,םימיה רבכשב םתוא תיאר :ךל המדנו

 .םיבר ויה זא ,רתוי ויה זא

 תואמ .הקיתע הריבבכ דובכהדתארי ןיעמ אלמתמ התא ,םינפב ץוביקה תיבב

 ראשנ והשמ .ללחב הפ ףחרמו העות דוע םליצ לבא ,ןאכמ ולע תואמ ,ןאכ ויה

 .םתכל םע םג

 קרפתנ .תוטימ-תוטימ .םויה םצעב םג תילולפא הרוש "ינשה לנויצנרטניא,,ב

 םילטומ םידחא םירוחב .םמושו בוזע אוהו ,הלעמל "ישילשה לנויצנרטניא,,ה

 ימד תשחור תילולפאה .הלילה תדובע רחאל המדרתב םיעוקש ,תוטימב וישכע

 לש דה .הדובעב הנושארל םהיתומצע וכרפ הפ ;ומלחו הפ ובאכ םיבר .דוסו

 תחתמש םיזגראב ,םשו הפ .העות דוע םירוסי תייוורו תגגוח ,תרעוס היווה

 ,ולעש ,ןאכ ויהש תורבחו םירבחמ םיבתכמו תורגא ירייש םייובח דוע ,תוטימל

 ."הבוסולק ךאנ ךיז טקנעב'ס,, : הבהא הרוצא טושפה בינב .תורחא תוגולפל ואציש

 ; שירחמ אוהו ברע שי .םימיה רבכשבכ לכואהדרדחל לכה סנכתמ ברע םע

 ברע שי .הלצאנ איה למעבו הדובעבש עבק ייחמ -- האב ןואכדמ אל הקיתשהו

 :רעסה זחוא םלוכבו םיצרפתמ םירוצע תוחוכ .וב רבוע טטר יצוביקה ףוגהו

 לע -- הפ הדגונש דוקירה תמשנ וז .ורבעש םימיב םג ודקר הככ ,הככ !םידקור

 תועורז .םע-תבר ,תיביטימירפ ,הנתיא תּורבחבש דוקירה הז .הבוסולק יעלס

 ,התא ןיאו ,ינא ןיא .תורעתסהבו חוכב ,םימיה םתואבכ ,זאכ הלעמל תוכלשומ

 ,לגעמה םינפב ,ןיחבמ התא הנה .םיחא-םילעופ לש דכולמ דחא שוג םאייכ

 .תד שא :שפנבו ףוגב ,תושיה לכ תורכמתהב ;תדקוו תחא הרוחב

 רוחב .םייסור רקיעב ,םירשומ םיריש .לכואה-רדחב אתווצב. ברע שיו

 איה הנה .הריש הרוצע וז הקיתשבו ,םיקתוש לכה .דיחי-תריש רש יאנילהוו

 םיעוגעג .םילג הכמ איהו ,חוכבו זועב ,םלוכ יפמ תחא-"תבבו םואתפ תצרופ

 .הבוסולק -- הבר תובחר תשגרה ;םיקחרמל ,בחרמל
 .הבוסולק : התיהשכ איה -- הבוסולקו ,אב רודו הלוע רוד ,תורומתו תופילח

 הפ שי, :שוביכה תרזעל תוגולפה תחאל ןאכמ אבש רבח ותוא רמא ךאיה

 בישה -- "הבוסולק היהת תושדחה תוגולפב םא עדוי ימ,, ."הבוסולקמ והשמ

 .הדרחב ינש רוחב

 : םירופס ,םידדוב וראשנו םימי ויה ;תואמ -- םיבר ויה ןאכו םימי ויה

 ףרוחה תולילב .הבוסולק תאז התיה זא םג ךא ,הזה תיבה לכב םירבח הרשע
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 תועורזה לבא ,םיטעמ ויה םה .ורשו תועש לע תועש םידומצ ובשי בושי םירקה

 קר וראשנ הבוסולקבו קוידב םינש שש ינפל הנה .בר םע תארקל תוחותפ ויה

 ,דחא םדא קר הפ תויהב ,זא םגו .ידיחיו דדוב ,דחא רבח קר כ"חא ,םירבח ינש

 .הבוסולק וז התיה זא םג
 יקסבלסוב השמ

 1931--2 "דיתעה,,

 הבוסולק צוביק לש הנושארה הצעומה

 (1931 רבמצדב 27--25 ,הציבורבמוד)

 תומי .המצע הבוסולקב םייקתת הנושארה הבוסולק תצעומש לרוגה הצר אל

 היה לוכי אל םוקמהו הבוסולק תורוקב רתויב רומחה רבשמה ןמזב ולח סוניכה

 .הציבורבמוד לע ,רתויב הלודגה הגולפה לע לפנ לרוגה .הצעומל הינסכא שמשל

 םילתכה לע .ראפ בורב טשוקו דיוס ףירצה .העונתה התבר הציבורבמודבו

 .הרדהו התוירזכא לע הזירכמ תירבעה תויצולחה תרות :תונוש תואמסיסו תובותכ

 יצולחה ןופצמכ ץוביקה תרבגה,,ו םימואלה לכ ילעופ דוחיאל האירק -- דגנמ

 םילפכ,, : הדיחיהו תחאה הבושתה -- ? םילושכמו תופקתה ,רבשמ ."דמעמה לש

 תולילג יווצקב תוצופנ תוגולפה ,ץוביקה לש רוזיפה בר ."רוצי םילפכ ,לומע

 - תורעי ךותמ םיעלס ןיבמ, -- !אלו אל ? הרטמה ,ךרדה החכשנה .םינוש
 .העות ןיא ,ךרדה הרורב ."תדלומב עקרק ילא

 ,(הדובעמ ותבשו היה גח םוי ותוא) םוקל ומיכשה ץוביקה ירבח .החיתפה םוי

 .הרייעב חספ ברעב "רדס,,ה תארקלכ הדיקשב וקונ םירדחהו גחה ידגב לכ ואיצוה

 םירבח העשת : תונושארה תוינונסה ואב םיימוי ינפלמ .םיחרואל ,םיריצל םיכחמ

 הרישב םלוכ ןישורק ישנא ועיגה צ"הפל .ךרדב םדוע םיראשנה .לגרב הבוסולקמ

 הנהו .תוביתנה תיב לע םירצ לוכה .הלומהו שער תבכרה י"ע צ"החא .הרמזבו

 ,השראו ,'ץשי'זור ,הקילוא ,קצול ,הברו ,הבוסולקמ םירבח הבו תבכרה האב

 םירהונ לוכה .תוכומסה תורייעהמ םיחרוא ןומהו ,(רגילק) הנבור (ירודנב ,יול)

 םהילע רבעש הממ הז םע הז םירפסמ .םירוזפ םיחא ושגפנ ."ףירצ,,ל העורתב

 ,שערה לודגו -- האמל עיגמ םיחרואה רפסמ -- הבר תופיפצה .ודרפנ וב םויהמ

 ירבעה ץולחה תוכלמ -- דחי תושמשמ החמשו הריש .התואג ימיב הבוסולקב ומכ

 האר אלש ימו -- תושגרתהה ,החמשה הבר .עירפמ אלל הלוגב תומדא ילע

 ...הלא תא

 ,שיא 250 לש רוביצ םוקמב .למשח רוא ףצוה "ףירצ,ה .החיתפה ברע

 קיסהל ונילע ,בצמה השק,, :ירודנב ,יול ,שיפ לש החיתפ ירבד .''לנויצנרטניא,,

 הטוע הבוסולק .רוביצב רבוע טטר "? הבוגה לע דומעל הצעומה עדתה .תונקסמ

 וז ןה .בוחסלו בוחסל יוטנ םכשהו בלה ףקונ ,חצמה טמקנ ,תויניצר םינפ

 :%4 ךרדה

 ןיא .ץוביקבו "ץולחה,,ב ,ץראבו תונויצב בצמה :ןוידה רדס עבקנ תרחמל

 ריכמ ,םינומהל הגאדב אשונ ותויהב -- ולדג לכ .ומצעל תושר הבוסולק ץוביק
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 תונויצב בצמה לע החישה תחיתפב יקסבונאי 'חה .םהיבגל ודועיו ותבוח תא עדויו

 לע ץראב לעופה תמחלמו היילעב תושקנתהה לע ,ויתוביסו רבשמה לע דמוע

 שפנל ,העונתב השענל הדרחו הגאד רודח ,יניצר היה חוכיווה .תובשייתהו הדובע

 ךרדב ,הלענ ס"וס ונא .הרזח ךרד ןיא .י"'א קר ונינפל יכ ,הרכהה ונל,, .תונויצה

 תורדתסהה שארב,, ;"?ונל הצוחמש םינומהה לרוג היהי המ לבא ,תרחא וא וז
 םירסומה םישנאה םאה .םהישעמבו םחורב ונל םירזה םישנא םידמוע תינויצה

 ןינע קר י"אב םיאורה םישנא םע דחי תכלל םילוכי תונויצה לע םהייח לכ תא

 קר איה םלצאש ,הברה שי ךא ,םוידםוי ייח תונויצה וגל, ;"1 הקיטילופ לש

 יכ ,ןטק אוה רבד לש ותימאל יגויצה הנחמה,, ;"גחו תבש לש ,םיטקנב לש ןינע

 תא לבקל המיכסמש תונכוסה לע תרוקיב החתמנ ."םישגמש ימ קר אוה ינויצ

 תא ןתינ אלו רתוי דוע הכחנ,, .ןורחאה "לוידש,,ב הבולעה םיטקיפיטרסה תסכמ

 התיה היילעה תריזגב לוועל תורירמה יוטיב םע דחי ."תאזכ תוללעתהל ונמצע

 םילוענה םירעשה תצירפל זעונ השעמ לכלו תוצרפתהל תונוכנל העבה םג

 .היילעל

 -שיפ ,יידיגמ ,ןמרקוצ ,ןהכ הדלז ,ץינקרוט ליטני :םירבחה החישב ופתתשה
 .דועו םיובנוול ,ןייב

 םהבש םיאגתהו תוביסמה לע דמע וירבדב .ירודנב 'חה חוכיווה תא םכיס

 הפוקת וליחתיש תוחוכה תא םג דילוי השקה בצמה,, .תונויצה תמשגה היולת

 -- ץוביק ,תויצולח ,תונויצ -- לודגה יצולחה יוטיבה הזה סוניכל שי .השדח

 ."וז רבעמ תעשב ונל דומעיש לודג חוכל תודע

 ,תידוהיה הרייעה בצמ לע דמע וירבדב .רגילק 'חה חתפ "ץולחה,,ב בצמה לע
 הטלב חוכיווב .םיפינסב השענהו רעונב הסיסתה ,יתרבחה הנווינו ילכלכה הנברוח

 םירגובה .ףינסב בצמה היה רוריבה ריצ .ץוביקל ץוחמ ,העונתב השעגל הגאדה

 השענל המיאתמ הבוגת ןיא .הרשכהל רובעל תורשפא רסוחמ השק בצמב םיאצמנ

 םג תויהל הכירצ .הרשכהה לש הלוביק חוכ תבחרהב אוה תימאה ןורתפה .םיפיגסב

 לש ותבוחמ .יצולח יווה רצוויהל ךירצ ףינסב םג ;הזכש רותב ףינסל הגאדה

 .םירעל הרידחה םע תובוחה תולדג רקיעבו םיפינסב לופיטל םג רסמתהל ץוביקה

 .יול .ד םכיס חוכיוה תא

 הפוקתב ץוביקה תוחתפתה תא רקס .ץוביקה תולאשב ןודל הרבע הצעומהו

 לע דמע וירבדב .שיפ 'חה -- תוריכזמה םשב -- אבהל םידיקפתהו הנורחאה

 .ןורחאה ןמזב וילע ואבש םירבשמה לע רבגתהל ץוביקה לש וחוכ

 תואלתה תשרפ הלוגנ תחאל תחא .תוגולפהמ תונובשחו"םיניד ואב כ"חא

 ךכ-לכש ,הרעצימה ,הברחה ,ודילגה אל ןיידע היעצפש הבוסולק :הדוקנ לכ לש

 הלועה הברו ;השק יפסכ קנחממ תלבוסה הציבורבמוד ;דיתעל הב תווקתה תובר

 שוביכ ילבחש גולי'צסוא ;ןולדיחל םויק ןיב תורפרפמה בונאיו ןישורק ; הלדגו

 ;םירכנתמה םיבשותה סחיו הרייעב הגולפה ,הקילוא ;הילע םירבוע םינושאר

 תוחיטבמה קסניפו קצול ; םיטסינויזיברה לש הריפחמה םתמחלמו -- 'ץשי'זור

 לכ .ץוביקב תימינפ הכובמ ןיא :ףתושמה וקה .ןכרדבש םילושכמב תומחלנהו

 תוחוכה ורבג :ךפיהלו ,הנומאה דוסי תא ורערע אל היילעה תוריזגו םירבשמה

 .דיתעב ןוחטבה לודגו םיימיגפה
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 הרשכהה ישוג ינש ;הירחש ץוביק לע רסמו הני'צשוו 'חה םג םוקמל ןמדזה

 לוכ יניעל הלעו םהייוכיסו םישוביכ לע ורפיס ןילופב "ץולחה,ב םיירקיעה

 .המידק רתוחו ןחבמב דמועה לודג יצולח חוכ

 ,הדובעה לע המחלמה תרבגהב ךרוצה תא ושיגדה לכה .יניצר היה חוכיווה

 ץוביקה לש תימינפה תורצבתהבו ריעל הרידחב דוחייבו םוקמ לכב תובחרתה

 טקניטסניאב הנומאה הלודג .תוריכזמה לש התוכמס תבחרה דגנ ורערעש ויה .הב

 לע טרפ לכ ךוניחל ןעט יקסבונאי .הגולפ לכב תיללכה הפיסאה לש אירבה

 .הדובעבש ינכפהמה ךרעה תא םירחא וחיכוה הז תמועל .רפסה תוברת ידי

 ףעתסה חוכיווה .(לקנעי) "? תוברת ,ךוניח אל הזו -- לעופל יריווא ידוהי ונכפה,

 הנשמ הדובעה .הדובעה איה םדא לכ תוברת תישאר,, :ץנימ הדלוג ירבדב הלעו

 לש ף"לאה םג איה .תובשחמו םיניינע לש רחא גוחל ותוא הסינכמ ,םדאה תא

 הפיסאה .הפיסאה לוקו הדובעה לוק ;לוקב אוה ונייח יוטיב .תיתוברתה ונתלועפ

 םהייח תא דחי םישנא הברה םיעבוק הדי לע .םישנא םע םייח תארקל תכנחמ

 דיחיל ,לוק ילב ןוגינה ותואל םוקמ םג ראשנ קזח היהי הלוק םא .םיפתושמה

 דומיל אוה -- תיללכה הפיסאלו הדובעל ץוחמ ישילש יכוניח םרוג .דיחי אוהשכ

 תויללכ תוחישל הבר תובישחו .ונלש הכפהמל יוטיבה איה תירבעה .תירבעה

 .העונתל ץוחמ םייח תולאשב םגו בחרה הפקיהב העונתה לע תוילאוטקא תולאשב

 העונתב רבח לכמ םישרודו השעמ ישנא וגא .בחר םלוע שיש רוכזל דימת ךירצ

 ץולח תויהל םג דחא לכמ ונא םישרוד הז דבלמ ךא ,השעמל ץולח תויהל

 םייחמ םייגארט תוחפ םה ,הרכהב םייחבש תויגארטהו ישוקה לכ םע .הרכהב

 ."וייח תרכה םדאב רידחהל : תיתוברתה ונתדובעו ונכוניח תרטמ .הרכה אלל

 הרובג השעמכ תיצולחה הירוטסיהב םשרת וז הפוקת,, :וומכיס יולו ירודנב

 .דמעמ קיזחהל םיצוביקה ועדי יללכ הדובע רסוח לש ןמזב .הירחשו הבוסולק לש

 רודיסל תדחוימ בל תמושת שידקהל ,םירעל הרידחה תא ךישמהלו חפטל שי

 רתוי עובקה ץוביקה לש ךרדה תקדצ תא חיכוה ןורחאה ןמזה .םינפב םייחה

 .'םישקה םימיב חוכ באשנ ונממו הזכרמו העונתה בל -- ץוביקה .תוירואית לכמ

 ,בוברג :םהו םירבח 16 וסנכנ תבחרומה תוריכזמל .תוריחבל הרבע הצעומה

 ,רגנאל ,לקנעי ,יקסבונאי ,ליטני ,םיובננט ,הדלז ,ןוקלוו רזעילא ,רבורג הינוס

 ועבקנ םהמ .ןייטשרפוק ,טיפוק ,שיפ ,קושילופ ,ןייבשיפ ,ןוזריאמ ,ץנימ הדלוג

 .שיפ ,קושילופ ,לקנעי ,הדלוג : הליעפה תוריכזמל

 רוא םע הצעומה הלעננ םיפוצר םימי השולש לש תצמואמ הדובע ירחא

 .יול .ד "רבדב רקובה

 לש םיבגשנה םילילצה ולע תיבהמ תע ,רחש ירירפצ ועקב תונולחל דעבמ

 דוקירל םירבחה ובלתשה הנורחאה םעפב .רעסהו ברקה ,רורדהו למעה תריש

 רקוב תריפצ האשינ הבורקה הרסנמהמ .הדירפ דוקיר ,טטור ,שגור ,בהלנ

 םה םג ולחה םיחרואה .הדובעל ואצי ץוביקה ירבחו הנושארה תרמשמל תארוקה

 ,תוחוכה ורבג :בר שוכרב הצעומהמ םיאצויש םישיגרמ לכה .ךרדל ןנוכתהל

 .הלועפל לכה םירזאתמ תרבגומ תוצמאתהב ,לופכ ץרמב .םייפנכה ולדג

 ...!הבר המ איהו
 .נ ה

 .1952 ראוני ,1 'סמ "םיעלסב,
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 (3) םהה םימיה תודועתמ

 ותווהתהבו ותחימצב -- 'הבוסולק שוג"

 (םינואטבו תורגיאמ טקל)

 לבס תשודג הנש ,1931-2 ,הנושארה ותנשב "שוג,ה תורוק -- ןלהל

 יתלב םילוטלט ,היאנתבו הדובעב םיעוזעזו תודונת ,רוסחמו בער ,הקוצמו

 תא םייקל תדמתמ תוקבאיה ;לוכה ףא לע הנתיא הדימעו -- םיקסופ

 ץומיא ךות ,הרומחו השק תואיצמב ,תושדח תוביסנב תיצולחה הרשכהה

 תרבוג ,תישממ תושיל "שוג,ה היהש דע ,הנומאהו שפנה תוחוכ לכ

 .הלועו

 וארש םירבח לש תומישרו םיבתכמ ךותמ ,ונינפלש םיפדב רפוסי ךכ לע

 ,םתניתנכ םירבד ,ןילופב "ץולחה,, זכרמו הבוסולק תוריכזמ ינואטבב רוא

 .אוהה ןמזב ,הכרעמה ימי םצעב ,הישעה ךותמ

 תכרעמה

 תוגולפב

"1 

 יכה ץוביקה -- תעכ ,(תורוחב 40 ,,םירוחב 45) שיא 85 -- םוקמב .הציבורבמוד
 תולטבומ ,ןבורב ,תורוחבה ; םלוכל טעמכ ,הדובע שי םירוחבל .ןילופב וירבח רפסמב לודג
 היהת ,שדחתתשכל ,הדובעהש ,תווקל ןתינ םפקיה יפלו םינוקית םישענ הרסנמב .הדובעמ
 הלאה םיבוטה םימיה ואובי יתמיא ךא ,תובחרתה ינפל דומעי ץוביקהו לודג בטשסמב
 תא ליכמה חוּורמו לודג תיב רכשנ .הבוטל םייוניש ולח תורידה בצמב .ןיידע עודי אל
 .תיתוברתה הלועפה רודיסל םג םידעצ ושענ .םירבחה בור

1 

 המריפהש ינפמ ,ףלוחו ינמז אוה הזה לודיגה .הדובעה התבר םינורחאה תועובשב
 ורסמש המ יפל .הדובעה תא קיספהלו הל וראשנ דועש תונמזהה תא םילשהל הצור
 תודובע הנייהת םייתניב .בוש שדחתת ןכ-ירחאו םימי שדוח הקספהה ךשמית דרשמב
 תניעטב הדובע לבקל םג םיווקמ .ןיגוריסל ילוא דובעי דחא רוטאג םג ,שרגמב תונוש
 .תורוחבל רקיעב ,הדובע רסוח יופצ הלא לכ תורמל .תונורק

 םויב -- זוחמב "ריעצה-ץולחה,, סוניכל הינסכא םיגורחאה םימיב שמיש ?ץוביקה
 .ץוביקב חורה ייח לע דואמ העיפשה םיריעצה תביבס .הז שדוחב 7-6 ,ןושארו תבש
 תודוה .בצמה לע החיש םג המייקתה ותוחכונב .יקסב'צידרב 'חה ףתתשה זכרמה םעטמ
 תיתוברת הלועפל תינכות םג הדבועו םיגוחב תירבעל םירועישה שדחמ ונגראתה ותמזיל
 ,ץינקרוט לטני ,ןהכ הדלז ח"חה וסנכנ הכותלש הדעו הרחבנ .ףרוחה תארקל תיתטיש
 השועה ימינפ ןותע ואיצוה .ןמלגו יקסבלסז ,ןמרקוצ ןימינב ,ןיוול המחנ ,סוקרמ הוח
 ותכירעב) םירבחה לכ ידי לע החמשב לבקתנ ןותעה .ותרוצבו ןוּוגמה ונכותב םשור
 .(יקסבלסזו ליטני ולפיט

+2 

 םע םיסחיה ודדחתהו ,יפסכה בצמב הלקה לכ ןיא .55-ל בורק םישנאה רפסמ
 רפסמ תאיצי םע ורערעתנש םירדסה וטלשוה אל ןיידע םינפבמ .םיקפסה-םירחוסה
 ,זיוהנצייוו ,לגיפשנורב ,ןמרקוצ) םוקמה תלהנה רבדה לע תדקושו -- םישנא לש לודג
 .(ןהכו לטנפוה ---- הדובעה רודיסב ; ןייטשרפוק ,יקסבונאי
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 דוע ונלביק אל דרשמב .עודי יתלב ןמזל הדובעה קספית לימדיינש לש הרסנמב,,
 קיסעהל לכונ תונוש שרגמ תודובעבש ,םירעשמ ונא .הקספהה ןמז לע הרורב הבושת
 הגטק הצובק קר םוקמב ראשיהל לכות .רתויה לכל םייעובש ךשמב ונישנאמ ?20יכ
 ץוחמ ,תונוש ץוח תודובעל הרידחל תעכ םינותנ םיצמאמה לכ .שיא 20-15 לש
 דצמ .הדובעל םיבער שממ םיאצוי םישנאה .ארונ ישוקב תרדתסמ הקפסהה .תורסנמל
 תאז לכבו .םינותנ הבש העשה תא םיריכמו םביבס שחרתמה לכל הנבה שי םירבחה
 םיפקות םיעוגעג ."הדגה,ה תכירעב תלפטמה תדחוימ הדעו הנשי ."רדס,ל םיננוכתמ
 הדובעה תחמש ,"הדגה,ה ,ןיקנבט ,שיא 180 ,רדסה ליל ,הבוסולקב דקתשא : יתוא
 "לוכב תומלש םלוא ...בר רוזיפ ,תוערואמ תרה הנש הרבע הנהו -- תובחרתההו

 (זיוהנצייו באז)

222.12 

 תוירחא תשגרה וטילבה תוגולפה ."םירתוימה,  םישגאה לכ רבכ ואצי הציבורבמודמ
 .םוקמה תרימשל ןיערגה - שיא 25 קר וראשנ םש .הבר

112 

 -- בערהו ,םימולשתב קויד ןיא ךא ,הדובעה השק ,40-ל דע םישנאה רפסמ הלע בוש
 םויכ דמוע אוהו -- םישנאה רפסמ ןיטקהל ונייה םיסונא בושו .ץוביקב ידימת חרוא
 םבור םישנאה !הלאמ הלא םירבחל הדירפה םעפה התיה השק המו .לכה-ךסב 30 לע
 התיה .ורצונו וכלהו וצנצנ שדח יווה ינמיסו הדובעבו הרבחב וטלקנש ,םישדח עירכמה
 תמקהל ןוצר ךותמ לועב ומתרנ םישדחהו ,שדחמ לוכה ליחתהל ללכה תפיאש תאז
 .הלאה תווקתה תסירהב םג התיה תואיצמה די םלוא ,האירבו הלודג הציבורבמוד

 .םייקה םע םילשמ וניאו תונשקעבו תונלבסב ןיידזמ ראשנה ןיערגה

1 

 .השדח הדובע לכ וקפיס אל הדובעה ינתונ .הרזפתנ םוקמב ונתגולפ .דורגשמוט
 .ןישורקל ורבע הגולפה ירבח

10.71 

 הקספג הרסנמבו לעופל ףוס-ףוס האצי ,התעשב הזרכוהש ,היצקודירה ,םונאי
 תלוכי המועז הכ הסנכה ןיאש ןבומ ךא ,דב-תיבב הדובע םהל ואצמ םיינש .הדובעה

 הלימה לש טושפה הנבומב הגולפה םויק תלאש ןכל הדמע .הגולפה םויקל סיסב שמשל

 תוריכזמה ידי-לע .ץוביקה תודוקנ ראשמ הגולפה קוחיר ךותמ רתויב התשק איהו תאזה

 : תואצותהו -- םירחא הדובע תומוקמב םירבחה תא רדסל ידכב ,תצמואמ הלועפ התשענ

 .11 דוע וראשנ המצע בונאיבו -- קסניפל וסנכנ 8 ,םישנא 6 וטלק 'ץשיזורו הקילוא

 ,רורב .היתודובעב ורדתסיו הכומס הרייע וזיאל ורדחיש ,םש םירבחל התנפ תוריכזמה

 רומשל ולכוי ךכ י"עו המצע בונאי הרייעב רדתסהל םירבחה סלכוי םא ,היהי יוצרש

 ןינעב רוריבה .םינמזה ןמ ןמזב הדובעה הב שדחתת רשא דע ,הרסנמה לע ,הדוקנה לע

 .הרייעל רודחל אוה ידיחיה אצומהש ,רורב ,םויה לש בצמבו -- ךשמנ ןיידע הז

2.1 

 ,רוביצהמ ומהש םיתבהו ,העשה ול הקחיש אל .הזה םוקמב טלתשה טקש .ןישורק
 רפסמ .םכותב הימוד הררתשה םעפ בוש ,הבוסולק יאצוי תטילק רחאל תחא תבב לדגש
 ,תועוצקמה ראשבו תונורקה תניעטב הדובעה המצמוצ ימואתפ ןפואב .דרי םישנאה
 םוקמה ישנאמ ונרבעהו םישדח תומוקמ שופיחב דימ ולחה .המריפל תונמזה רסוחמ
 ,םירוחב 14) שיא 25 ןישורקב וישכע וראשנ לכה-ךסב .'ץשי'זורו הקילואב תוגולפל
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 אלו םירוחבל רקיעב ןווכמ הז ךא ,הדובע םידיבעמה וחיטבה הזכ רפסמל .(תורוחב 1
 רדתסי ראשנש הזה רוביצהש ,םיווקמ תאז לכב .םוקמב וישכע רשא ,וזכ היצרופורפל
 .םיישקב םג אולו ,רבכ

1 

 םירוטאגה) הרסנמה שרגמב הדובעה .ידוסי ןפואב ונתשה םייביטקייבואה םיאנתה
 רודיס ,םיצע תריסנ ןוגכ ,םירחא םיפנעב םגו תוינורק תניעטב םג ,הבר (םידבוע םניא
 בחרתהל הגולפה הלכי אל וישכע דע .ךרעב ,שיא 60--55-ל הקיפסמו 'וכו םישרק
 ןתמו אשמ ירחא .שיא םיששל תוריד םוקמב ןנשי ; הזה לושכמה רסוה תעכ .תוריד רסוחמ
 רדח ,םילודג הניש ירדח ינש ליכיש ,הגולפל ףירצ תונבל ומיכסה הדובעה ינתונ םע
 14 :םיפסונ שיא 29 וישכע הטלק ,שיא 25 םדוק התנמש ,הגולפה .חבטמו לכוא
 .תורבחו םירבח 15 -- דורגשמוט ירבח לכ תאו ,הבוסולקב ואצמנש ,קיפוט ירבחמ
 : םירבחהמ תבכרומה השדח הלהנה הרחבנו הציבורבמודב הגולפה םע םיסחיה םג ורדסוה
 -  םיאבה םיינשה ,תורבזג - ןושארה) טיפוק הינמ ,רבורג הינוס ,ןייטשרפוק
 'חה דובעי הקפסהה רודיסב .לטנפוהו רדיב ,(הדובע-רודיס) ןמרטכש ,לסק ,(תוריכזמ

 .ןמכג

 התעמש ,איה םוקמב םישנאה לכ תשגרה .תיתוברתה הדובעה רודיסל םג םישגינ
 םיקלחה לכ לש הגיזמה :איה םויכ תירקיעה הגאדה .םוקמה תודלותב שדח קרפ חתפנ
 -- -- - תחא הביטחל

2 

 הינשה ,םויק לש תחא הנש ירחא הנושארה .ומשנ ןהיתש -- םונאיו ןישורק
 קסניפל -- בוגאי ינורחא ,הציבורבמודל ורבע ןישורק ישנא .הלעמו םינש יתש ירחא
 .הברוולו

7.2 

 .(4 - תורבח) שיא 17 םויכ הנומו יאמ תישארב הדסונ .הציבורבמוד תב .ןפטפ
 .רעיב הדובעה התחפ הנהו .דועו הניעט ,רעיב הדובעה התיה הגולפה דוסייל סיסבה
 תמק תונחטב םיקש ןוקיתב תודבוע תורוחב 2 ;םירבח 6-4  םויזםוי םש םיקוסע
 הדובע ישדח ויה הגולפה םויקל םינושארה םיישדחה .(הדובע תועש 12 דעב 'ז 1.2)
 הגולפה תא תאז לכב וסינכה ךא -- הציבורבמודמ םיקיתו םלוכ -- םירבחה לכל האלמ
 רצונ םוקמבו םיינש קר םיקיתווהמ וראשנ היילעל םירושיאה ירחא .'ז 120 לש ןוערגל
 השורד .ותונבל םיכירצ םמצע םהו ץוביקל םיפינסמ םירבח ואב .השק יתרבח בצמ
 .קתו ושכרי םישדחהש דע תוריכזמה לש תידימת הרזע

2 

 ידבוא ונא ? תושעל ונל המ .םחלל טושפ םיבער ,ירמגל הדובע ירסוחמ ונא,,
 ."תוצע

 (ץיברוג הרופצ)

2 

 םירבחה .הגולפה לש היצדיבקיל : הנורחאה הצעה האצמנ הרירב ןיאב-- -
 .(ל'נה) "םישדח 4 קר המייקתה הגולפה .קסירב ,הברו ,הקילוא ,ץינמרקל וחלשנ

1-1 

 תא קיספהל עודי ןמזלו תשורחה-תיב תרצות תא םצמצל הצלאנ המריפה .,הפרו
 ,םיווקמ .ןילופמ םיצעה טרופסקא ינפב תפרצ לש הלובג תריגס תאפמ ,וב הדובעה
 םיגאוד ,םייתניב .שדחתת הדובעהו הבוטל בצמה הנתשי השדחה הנשה תישארבש
 .םוקמב רשא םישנאה תקסעהל הדובעה ינתונ
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 ורבע ,הדובע רסוחמ הלסחתנש ,י'צלפ ירבחל ץוחמ .םירבח 45 םויכ הנומ הגולפה
 םידבוע םישנאה לכ .רגיא קחציו ץ"כ הנשוש ,רמח הליצ ,סנרפ הינמ :םירבחה םשל
 תלאש דוע הרתפנ אל הזב ךא השדח הריד השכרנ .תופסונ םיידיל השירד םג שיו
 םיכחמ .הגולפה ירבח לכ תא ליכיש ,לודג ףירצ הנבייש לדתשמ רוטקרידה .תורידה
 ןוקלוו ,ןמרטוג ,רמח ,רב : םירבח השימח תב איה הגולפה תוריכזמ .םילעבה תמכסהל
 תומוקמ שופיחב םג םיכישממ .הבוסולק םע םירשק לע תדקוש תוריכזמה .לפרקו
 .הביבסב הדובע

200.]12 

 רתויה לכל םייעובש הדובעה ךשמית שרגמב .הדובעה תקספנ תשורחה תיבב,
 -תעל ןיא היצארטסינימדאל .ירמגל קספיתש רשפא ךכ רחאו םירבחהמ קלח קר קיסעתו
 היה אל דוע הברווב .יארשאה רודיס דואמ השק .בורקב בצמה תבטהל הווקת התע
 וא רבוש םוש םילבקמ ןיאו טורקנאב -- המריפהש ,תועומש שי הרייעב .הזכ ןמז ונל
 ונניא - הספה גחב דוחיב ונתקפסה רדתסת ךיא .ןטק יכה םוכסה לע היהיו ,תוברע
 רוטקרידה לומתא ונל עידוה הדובעה תקספה לע .םויל םוימ ערו ךלוה בצמה .םיעדוי
 - בצמה הנתשי אל םא .רמא - "םיפלקה תא תולגל חרכומ ינא, .ימשר ןפואב
 .56 םויכ ונרפסמ .םוקמה לע הרימשל ןיערג ריאשהלו םישנא ןאכמ איצוהל חרכונ
 .(ןוקלוו רזעילא) "...דואמ יניצר ונבצמ

2 

 קר ריאשהל ונל ץעי להנמה .שרגמה לע העונת םוש התיה אל ןורחאה שדוחב,,
 רתוול תאז לכב ונל היה השק .איצוהל רתיה תאו םוקמה לע הרימשל 6-5 ןב ןיערג
 םומינימב קפתסהל ונטלחהו הבר הכ הדימב המזיו ץרמ וב ועקשוהש הדובע םוקמ לע
 ,ילויב 15-ב ,ונלש יגיגחה ברעב .ךרוצ שי םאב ,תוכחל תונלבס ונל שי .ראשיהלו
 .םירבחה לכ ידי לע ףתושמ יוטיב ידיל וז השגרה האב ,הגולפה םויקל הנש תאלמב

 וסנכנ ונלשמ .הדובעל םישגינ רבכו היגלבמ אב להנמה :וניפב הבוט הרושב תעכ
 רכשב יוניש סנכוה .דוע רדסל ןמזה ךשמב היהי רשפאו תורוחבה לכ םילעופה תמישרל
 השק םירכנל .תבכרה תנחת די לע תודובעב םירבח םג ונסנכה .הדובעה רדסבו
 תונוש תולובחת םישפחמו הלשממה תודובעב םוקמ וספת םיצולחש ,הדבועה םע םילשהל
 .ףקות לכב הילע ןגנו תאזה הדמעה לע רומשנ ונא םלוא ,ונלישכהל

 םיריבעמ .םיגוח ינשב תירבעל םירועיש םימייקתמ .תיתוברת הלועפב ונלחתה
 ןותע לש ןושארה ןוילגה עיפוה .עובשה תונותע יפ-לע תיללכ הריקס עובש לכב
 .(ל"נה) "הלעמב ו "םינפבמ,, ,"רבד,, םילבקתמ ,םייעובשל םעפ אצייש ,ימינפ

2.02 

 תורוחס תסנכהב תשורחה תיבב ליחתהל םידמוע .בטוה ונלצא הדובעה בצמ,
 .(ל"נה) "-- -- - םישנא דוע וקיסעיש ,שדח ןיממ

2.111 

 הנומ םירבח 9 קר :הלחתהה הנטק .שדוחה ונרדח היסלופ תריבל םג .קסניפ
 לש ריע איה קסניפ .הברה חיטבמ הזה םוקמה ךא ,העובק הדובע םלוכל אלו הגולפה
 .הדובע ישקבמו הדובע ירסוחמ הב םיבר םג םא ,הדובע לש ללכבו תנווגמ הישעת
 .ןגרואמהו דכולמה חוכה ,ץוביקה השעי -- דדובה לעופה ידיב הלעי אלש המ ךא
 ,ינוציקה לאמשה דעו ינוציקה ןימיה ןמ ,תאז ריעב ץוביקה ךרדב םילושכמה םיבר
 םא תורסנמה תחאב רבכ לאש הלה) קיזהל היוטנ הדובעה רוטקפסניא לש ודי םגו
 תוירוביצה תרזע תחטבומ הז תמועל ךא ,(...הדובעל "םיצניטסלפ,, לבקל םש םירמוא
 -- םנמא הגרדהב ,לדגי הזה ץוביקה יכ ,םילושכמהו םירוצעמה לכ תורמל ,רורב .ונלש
 הדימבו םצרממו םתונשקעמ ,םמצע םוקמב ונירבחב לכ םדוק היולת החלצהה .,לדגי ךא
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 תגאד תעכ תינפומ ךכל .ץוביקב היהיש ןסוחמ יתרבח ןיערגמ -- הזמ התוחפ אל
 תלהנהל סנכנש "הירחש,, תוריכזמ ירבחמ דחא םשל רבע ןורחאה ןמזב .תוריכזמה
 ןהיתשו ,דחי הירחשו הבוסולק לש ףתושמה ןלעפמ ,ןכל ,היהי הזה ץוביקה .םינינעה
 .קסניפב שדחה ץוביקה רוציבל הנגאדת

2 

 'תה .ןמזמ תכשמנו הלודג הזה םוקמל ביבסמ םירבדה תולשלתשה .החקילוא
 תועובקה תודובעה לכב טולשיש ,ולש הרייעב ץוביק תמקהל ןמזה לכ למע הקשורטיפ
 ,תואקסרובה תדובע תא תושעל רבדה הלע ותורסמתהלו וצרמל תודוהו הב תויעראהו
 .ונירבח לש ןילופונומ טעמכ -- םיצע-תביטחו שיבכ תלילס ,ןינב

 םירבח 27ו (הנסוס האל ,רדאר הרובד) הבוסולקמ תורבח 2 םוקמל ואצי הלחתהב
 ,ןייטשניו) הציבורבמודמ םירבח 3 דוע םשל וחלשנ רבעש עובשב .הציבורבמודמ
 ,גרבנייטש) הבוסולקמ םירבח 3 דוע הקילואל ואצי עובשה .(רקידקניהו גרבדנס
 "לולחה , ףינסמ םירבח 4 דועו שיא 11 םוקמב םיאצמנ לוכה ךסב .(ןמדור ,םיובננט
 תא ריבעהל טלחוה תוריכזמב) .הרייעב הדובעה שוביכל םינושארה ויהש ,םוקמב
 הגולפה .(הערל העיפשמ תיתיבה הביבסה תברקש רחאמ תרחא הגולפל הלאה םירבחה
 דועו קלס ,המדא-יחופת לש ןג הגולפל ריכחה תיבה-לעב .הרייעל ץוחמ תיבב הרדתסה
 רודחל םיצמאמ םישענ .םישנא דוע םיבורקה םישדחב םוקמב רדסל םייוכיס םנשי .תוקרי
 .םוקמב רשא רכישה תיישעתל םג ןכ ,חמקה תונחטל

2 

 - ונתדובע רקיע -- םיצעה תביטח .הערל יוניש ימואתפ ןפואב אב ונבצמב,
 וב רשא ,הספה גח אבו שמשממ ,תעכ ןניא -- הרייעב תורחא תודובע ,הספא
 ונא הבש הביבסה םע בשחתהל םיחרכומ ונחנא יכ ,ליגרהמ רתוי הנילעת וניתואצוה
 .(הגולפה תוריכזמ) "...דואמ השק ונבצמ .םייח

12 

 הלאמ) םירבח 23 דע 15-מ ןורחאה שדוחב הלדג הרוכבה תינוריעה ונתגולפ,
 לש שרגמבו הנחטב תועובק תוימוי יתש ,םיכרד ןוקיתב ,ןינבב םידבוע .(תורבח 5
 קיעה ךא ,תופילח הנתשה ולדגש ןוערגה תא םג וסיכ .םיקש ןוקיתב תורוחב 2 ,םישרק
 לקמש המ ,הרייעה ךותב םירג םישנאה .עודי טיפורפ רבכ שי םויכו הגולפה לע דימת
 תעכ איה הקילוא .הגולפב םיימינפה םייחה תא לבוכ הז םלוא ,הדובע תאיצמו שופיח לע
 תא שילחהל הגולפה הקילוא לש החוכב ןיאו ונלש הדיחיה תיתרייעה הגולפה
 ,הרייעה הקילוא םע המחלמב ונא םינוא ילדח .הדסוויה תישארב ונל ויהש תוקיפסה
 רעונה םע םיסחיב וזכ הינומרהו םולש ;ונב םג אלא ,ונידי לע קר אל איהש ןוויכמ
 "...? הנשבכנה -- ונשבכ םרט הרייעה תא .הזמ ךפיהה ןייצמ ונתוא ןה ...הרייעבש
 .(ץנימ הרלוג)

2.]12 

 הז וארו ןינב תדובע הליחתה .תודבוע םידי רסוה לש םירקמ ויה םינורחאה םימיב,,

 .הליחתמ איה -- ךפיהל ןאכ ,וז הדובע תרמגנ תולודגה םירעבש םימיב אקווד : אלפ

 םיסינכמ םירכיאה .תברקתמ ףרוחה תנוע .הבורמ הדובע תעכ הליחתמ םיצע תביטחב םג

 םיצעה קושל קפסל םימעפל ונתלוכיב ןיאו םלוכ םירכמנש םיצע םוי-םוי הרייעל

 ,רקיעהו .םידבוע דימת ונחנא ונייה םהבש תומוקמ םיספות םירצונו ,ונלשמ םיבטוח

 הדובע שוביכ .האובת תונורק תניעט :ונרובע השדח הדובעל םיבר םיישק ירחא ונרדח
 .הנשבכנ ףוס ףוסש ונתווקתו םילודג םיצמאמ ונישע ךא ,ותישארב ונדועו ישוקב הלוע וז
 עיבשמ יפסכה בצמה .םירבח דוע ףיסוהל ונטלחה .הדובעל ונרדח חמקה תנחטב םג
 ,ףרוחל רבכ םיננוכתמ ונא ,ונל שי יארשא םג .בוהז 50-כ לש ףדוע םויכ ונל שי .ןוצר
 אלש ידכ ,םיבוהז 7.50 לש ךס "רבד,, תכרעמל חולשל ונטלחה .'וכו םייפגמ םינקתמ
 םע הבטה הנשי יתרבחה בצמב םג .אבה שדוחב חלשנ רתיהו ןותעה חולשמ תא וקיספי
 .(הגולפה תוריכזמ) "הדובעה בצמ רופיש
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2.1 

 רודיסב ,תחש לש שבכמב :איה הדובעה .שיא 19 וישכע הב םיאצמנ .'ץשי'זור
 םג רדתסהל ןמזה ךשמב םיווקמ .םיצע תביטחב -- רתיה ,תונולגעב ,הנחטב ,םיצע
 -- םוקמל ונירבח תסינכ רחאל דימ .הב הדובעה שודיח םע ,םוקמב רשא הרסנמה תודובעב
 תוריכזמ .םהלש "הרשכה דודג,, ןגראל ושגינו הרייעה לש םיטסינויזיברה יניע םב הרצ
 ,השראווב יזכרמה י"אה דרשמה י"עש הרשכהה תקלחמל בתכמב דימ התנפ הגולפה
 הלבקתנש ,הטלחהה ךמס לע ,אוהה השעמהמ הנוילעה ר"תיבה תדקפמ תא אינתש
 .דחא םוקמב תוליבקמ הרשכה תוצובק יתש ןוגרא רוסיאו תורחתה תעינמל התעשב
 הרחתמה יטסינויזיבר דודג םוקמב םקוה םייתניב .ואב אל הז ןינעב תוישממ תואצות
 הרדוס הקפסהה .םויל םיבוהז השולש דע םיינשמ איה תרוכשמה .דעצ לכ לע ונירבחב
 טאל .(דחוימ ןויצל היואר הלא לש םתרזע) םוקמב "ץולחה, ףינסמ םירבח תוברעב
 .הגולפה לש הדמעמ רצבתמ טאל

20.12 

 בוזעל אל הטלחה ,םישקה םיאנתה תורמל ,םלוכ תובלבו םירבח 1 הגולפב וראשנ
 תוכחל וטילחה .בער יצח לש םימי תורמל םינגור ןיא .הילידיא -- םינפבמ .םוקמה תא
 100 לש םוכסב תיפסכ הרזע הצוחנ .בצמה בטוי -- הינבה תלחתה םע ילוא ,ץיקל
 .תוחפל םיבוהז

200.22 

 הריד ונרכש .םיצע תביטחב ונלחתה .םישנא 5 י"ע השבכנ ריעה, .ץינמרק
 יםיקינ'שוביכ,,ה .ףינסה ירבח תרזעב ,(תודשו לודג ןג -- ביבסמ) ריעה הצקב המיאתמ
 לעא האובת תשיד ,תואובת רחוס לצא הדובע ,תיב ןינב : הדובע תומוקמ 4-ל ורדח
 רודחל ונצפח לבא ,דחא םוקמב דובעל ונלוכ ונלוכי .תבכרה תנחת י"ע הדובעו רכיא
 הלודג .םישנא דוע טולקל כ"חא לכונש ידכ ,דחא שיא י"ע וליפא םינוש הדובע תומוקמל
 12-10 םידבוע .הדובעה שוביכ ךרע תא םתנבהב ,הדובעל םסחיב ונירבח לש םתוירחא
 ונחנא ךא ,הדובע םוקמ לכ לע ונתא םימחלנ םירכיאה .תולופכ תוימוי םימעפלו ,תועש
 .(רב .ל) "הנבזענ אלו ריעה תא רבכ ונשבכ

1:2 

 הרסנמ שרגמב םידבוע .(תורוחב 4 ,םירוחב 11) םירבח 15 תעכ הנומ הטירולאמ
 םומינימל דע עיגת םג םאו ,תתחופו תכלוה הרסנמב הדובעה .רינרופ לש תשורחה-תיבבו
 התיה ,םירבח 27 רבכ התנמש ,וז הגולפ .ידימת הדובע םוקמ איה הטירולאמ ירה --
 םייחה םה המו הב השענ המ -- ץוביקה עדי אלו תוריכזמה טעמכ העדי אלו תוינקתשהמ
 ןוגה טיפורפ תושעל וקיפסהו היקנו תחוורמ ,דואמ הפי הרידב ורדתסהש ונירבח לש
 לבוקל רבעמ ,תחדינה הטירולאמ .םינושאר םיטקודורפ לש םיהובגה םיריחמה ףא לע
 הטירולאמ לש הלוק אבהל .ונלש ברה רוזיפה די הזב התיה .היתומא 'דב העקש ,קסירבו
 ןילהוו יבחר תעכ תקבוחו המוקממ הגרחש ,הלודגה תיאבוסולקה הלומהב אנ עמשיי
 .דחי םג היסלופו

2 

 תרוכשמה ; םיצע תביטחב םידבוע .(תורוחב 3) םירבח 10 קר וישכע םינומ ונחנא,
 דחא רבחל הדובע שי םימעפלו םירבח המכל הדובע תנמדזמ תורסנמב .דואמ המועז
 ונל שי .ונל ןיא יארשא יכ ,הדובעב בצמה יפל איה הקפסהה .רינרופל תשורחה-תיבב
 .(ץיפושרג) "שדחתת הדובעהש תווקת

2 

 רזוחו-רזוחה לגלגכ בצמה לבא ,הזהו אוהה בתכמה ןיב לדבהה לע והמתת יאדווב,,
 ,הדובעה לכ תא ונל רוסמל םיצורו ,הריסנל םיצע ונק תחא הרסנמב .הבוטל ונילע
 הליחתמ הדובעה .תורוחב 37-ו םירוחב 7 םיאצמנ ונלצאו םירבח 10 תוחפה לכל שורדתש
 .(ל"נח) "םירוחב 3 דוע תוחפה לכל ןכ לע ונל םישורד .אבה עובשב
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20.02 

 27ו ,םירוחב 12 :םישנא 14 דימו"ףכית ונל חולשל םישקבמ ונא, .הוואדולו
 .(רקוצ) "הדובעה הליחתה תורסנמב יכ ,תורוחב

2 

 -תורכמב -- הדובעה .םישנאב ,הדובעב ,םוקמב :לוכב השדח הגולפ .םוי'צאמ
 תשרוד ,תונלבקב הדובעה .ללכב "ץולחה,ב ילואו וניצוביקב שדח הדובע ףנע -- טיט
 דע רקובב 5-מ ךשמיי הדובעה םויו שי ןכ לע .םיישקב תולועש ,תולגתסהו תוחמתה
 רצקתמו הדובעה םוי ךלוה ןמזה ךשמב .םיבוהז 2 לע הלוע הסנכהה ןיא זא םגו ברעב 8
 ךשמב ,הדובעה ינתונ ידי לע תשרדנה ,הדובעה תומכ תא םישועה םירבח רבכ שיו
 קר ,תיתנוע הדובע הלוכ טעמכ איה ,תוחמתה תשרודה ,תיעוצקמה הדובעה .תועש 8
 םידבוע ונירבחמ המכ .הנשה לכל םיעובק הדובע יפנעל רודחל הגולפה תגאדו ,תיציק
 טיטה ינבל תא תונחוטה תונחטבו תונורק תניעטב :ףרוחב םג תויוצמה תודובעב רבכ
 הקספ וישכע .הרסנמב םירבח המכ םג ודבע ןורחאה עובשה דע .דיס קבאל תושביה
 הגולפה .הנטנטק הרייע איה בוי'צאמ יכ ףא ,ריע תודובעל םג רודחל םירמוא .הדובעה םש
 ונממ קלחו ,םיבוהז 100 לש טיפורפ תושעל הקיפסה ,רבח 40-מ רתוי הנומה ,בוי'צאמב
 םישנאהו םירּוכש םיתב ינשב הרייעהו בוי'צאמ תנחת ןיב הנוח הגולפה .לבוקל שרפוה
 םירבחה תא תוולל ךירצו -- םוקמה דיתעב ןוחטבה לודג .תיב ןינב לע רבכ םימלוח
 .םהישעמב
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 ךא ,ןוערגה קיעמ .םישדח םירבח 3 םהילע ופסונ רבכו 11 םינשיהמ וראשנ .לפוק
 םיחיטבמ םיאבה םימיהו םישנא 10 דוע םשל ושרדנ .ונממ ץלחהל םיצמאמה םג םיבר

 .םייח חור הגולפה החפנ וב םגו ותרזעו ףינסה תוניינעתה הבר .ףסונ לודיג
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 .בוהז 300-ל בורק ןוערגה .לודגל םיווקמ ץיקל .הדובע םלוכל ,שיא 19 הגולפב,
 .(לקנעי) "הפי יד ,השדח הרידה .הברה ץמקמ הזו םחל םמצעב םיפוא

 הפיסא התיה ברעה .ונלוכ לע השק העיפשה -- הציבורבמוד לע תימואתפה הרושבה,,
 םירבח 5 - דימ תאז לכב שורדל ,בחרתהל תורשפא ונל ןיא םויכש הז תורמל ,טלחוהו
 .(הקייח) "תחא הרבחו
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 ,שיבכה לע ץצח ץופינב ,ןינבב םידבוע םירוחבה .שיא 36 רבכ הנומ לבוקב הגולפה
 ,וילהוו) םינוש תולילגמו םישדח םירבחה בור .תוקרי ןגב תורוחבה ,םיצע תביטחב
 דוע איה תדמוע הנש יצחמ הלעמל תמייק הגולפה יכ םא .(קוטסילאיב ,ןילופ-סרגנוק
 ,ךשוממ הדובע רסוח לשב ,ףרוחה ךשמב רבטצה םיבוהז 450 לש ןוערג .הירודיס תישארב
 םישועה ,םיצוביק ירבחל רבעמ ריע איהש ,לבוק לש דחוימה יפרגואיגה הבצמ םושמו
 ,הבחרתה לבוק .הגולפה לש היתוחוכמ הלעמל אוה ןורחאה רבדה .הינסכאל הגולפה תא
 שארב תויהל ךירצ הז -- לבוק לש יתרבחהו ילכלכה הסוסיב .העובק אל םש הדובעה ךא
 .תוריכזמה לש היתוגאד
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 ,םלוכל הדובע התיה התע דע .ריהמ ופמטב תומכב ונלדג ןורחאה ןמזב,,
 הסנכהה .םדוקה ןוערגה לשב יארשא ןיא .תורצו תוגאדל םרג תוטימו הריד רסוח ךא
 וניסיכ אל ןוערגה תא .הדובעל םירבחה תולגתסה תישארו הכומנה תרוכשמה ללגב המועז
 .(םסיפוק .מ) "אבהל יארשאה תכשמהל הנכסה הזבו תרעובה הנועב
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 תביסמ ריעל ונרדח אל ןמזה לכ ךשמב ,ונבצמ תא םכל וראתת ,םירבח,, .קפירב
 וחיטבהו ונילא ואב םויה .הרסנמב קר םידבוע הגולפב םיאצמנה םישנאה לכ .םישנא רסוח
 איה הפיא ,תורסנמה רתי ןה הפיא ? תונחטה רתי ןה הפיאו .הנחטב תידימת הדובע
 דבלמו -- ? דועו דוע םישנא הכותל טולקל הלוכיש תאזה הלודגה ריעה איה הפיא ? הישעתה
 ריעה ישנא סחי .הילא ונרדח רבכש ,הרסנמב הדובעל םג םיפסונ םירבח םישרדנ תאז
 לשו ,250 - רוחב לש תועש 8 -- תימוי) דואמ בוט םירכתשמ .בוט אוה םילעופהו
 םילוכי ונא .םיבוט םיחוורה -- ריעב םג .עובש ידמ -- םימולשתה .(1.50 -- הרוחב
 הרידל ונרבע.(תורוחב 6) םירבח 31 קר ונא :םישנא םירסח לבא -- תויפאמל רודחל
 .ףדוע .ז 100-מ רתוי הפוקב .שדוחל .ז 4) הלועה ,חבטמו םירדח 3 תב

 םיידימת םישוביכל םוקמ איה קסירב .אבהל םייוכיסהו ונבצמ תא םכינפל ונשרפ
 הברה .ףינסהמ הרזע םוש ונלביק אל .ונא ונלמעל תודוה קר אוה ונגשה רבכש המ לכו
 .הגולפה יכרצ רתיו םילכ תיינקל ונאצוה ףסכ

 .םכקלח אוה ונקלחו ,םכלרוג אוה ונלרוג ,םירבח .ביבסמ שחרתמה לכמ ונל ובתכ
 ץוביקהמ לדבנ אוה םאב ותומלש לכב אצמנ הגולפה-ץוביקה ןיא .םירשקה םה רקיעה
 .זא םימוגפ ונייח לכ ; םוי-םוי םיפתושמה ונייח םלועמ ,לודגה

 ,םירוחב 10 : םישנא 13 ףכית ונילא וריבעה : הפוחד השירדב םכילא םינופ ונחנא תעכ
 .(ןייטשנרוא בוד) " דימ תמאב אובל םהילע .תורוחב 3

 בושחש המ .םישדח הדובע תומוקמ שפחל אלא ,"שי,ב קפתסהל םיצור ונא ןיא,
 והזו הבוטל ונתשי םלוכש םיעדוי ונא .םימיאתמ םלוכ אלו םישדח םירבחה לכ : דוע
 חולשלו ונל רוזעל ,ןכל ,םישקבמ ונא .הבוט הריפסומטאב קר לבא ,ץוביקה לש וחוכ
 .(הקבר) "םימיאתמ םישנא רבח
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 - םילועה םוקמ יולימל םישדח רבכ ועבקנ .םישנא 7 הגולפב וראשנ .קצול
 .תוריהמבו ופמטב םעפהו - הרפסמב לודגל החרכומ קצול .ואובי םג בורקבו
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 תרוכשמה .האובת ןסחמב םייתשו הרסנמב תועובק תוימוי עברא שי .שיא 17 וז הגולפב
 .הז ןוויכב לכה םישועו שיא 40 דע לודגל םיווקמ ץיקה תארקל .סחיב ,הער אל
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 הדובעל סחיה בטוה ,םירבחה לש תוירחאה הלדג : םיחטשה לכב תומדקתה תשגרומ,,
 םידמוע ונאו שיא 50-כ הנומ ונלש הגולפה .םמצע ןיבל םניב םירבחה יסחי םג ובטוהו
 ,הרימשב ,תויפאמב ,תבכרה תנחתב ,ןינבב םיקוסע ונישנא .םישדח םירבח תטילק ינפל
 שוכרל ונעדי .ונלשמ תורבח המכ םג תודבוע ץוח תודובעב .'וכו 'וכו תויעוצקמ תודובעב
 ץוביקל רשי םינופה םה םיברו הדובעה תא יוארכ םיאלממה םילעופכ ריעב םוסרפ ונל
 250-ל בורק םוכסב ףרוחהמ ראשנש ןוערגה תא תוסכל ונידיב הלע .הדובעל םישנא תחקל
 חיטבהל איה וישכע ונלש הגאדה לכ .םיבוהז 40-ל בורק ףדוע ונל שי תעכו ,םיבוהז
 םלוא ,םיר"תיבה תורחתה הלודג .ףרוחל םג הירבח לש זוחא האמ לכב הגולפה םויק תא
 הרידל תורזופמה תורידהמ רובעל וישכע םירמוא ונא .תחופו ךלוה םרפסמ .ליעוה אלל
 תשגרומ ללכב .תירבעל ברע ירועיש ונגראתנו ,תופיסא ונלצא תומייקתמ .תזכורמ תחא
 .(ר/צייט--רניו) ."לודגלו תולעל ריבכ ןוצר שיו תוררועתה

200.02 

 אב אל הזש ןבומכ .שיא 68 דע ונלדג .ונלצא העודי תומדקתה לע םכל עידונ בוש.
 םישבכגה הדובעה תומוקמ לע ונרמש תודבוע םידי ורסחש ןמזב .ונדיצמ תוצמאתה ילב
 תעכ םש םיקוסע .ןינבב הדובעה השבכנ : האצותהו ,השורדה תּורעה התלגתנ .בר ישוקב
 דואמ ונב הרצ .םויל .ז 2 - עצוממ ןפואב םיחיוורמו תונלבקב הדובעה .ונירבחמ 5
 תא םידירומ ונניאש הז תורמל ,םהירחתמ תא ונב םיאורה ,ריעה ילעופ לש םניע
 םה ןכ ומכו "הטסוראטס,ה ונתוא שרגי ףרוחה אוב םעש ונילע םימייאמ .םיריחמה
 ןינבב הדובע לבקל ונדמעשכ עובשה דוחיב םימויאה ורבג .חצר תוכמ ידי לע םמצעב
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 הלחתה תאז יהת ,םעפה רתוונ םאש ונעדי יכ ,רוחא ונוגוסנ אל ,שדח המוח-תיב
 םג םירותיו ירחאו הדובעל ונתוכז לע תונשקעב ונמחלנ .ונדיצמ םיפוכת םירותיוול
 םילעופ םע ונירבח םידבועש הדבועה תדדועמו .םתיא תופתושב הדובעה הלבקתנ םדיצמ
 םילעופה לכ רבכ םיריכמו םיעדוי .הדובעב םתוזירזב םהילע םילועו ריעהמ םיסונמ
 .םיצורחו םיבוט םילעופ לעכ םהילע םירבדמו "םיצולח,ה תא םיאנבה ןכ-ומכו

 עובשה ררבתי בצמה .םישנאב קחוד םג שי תופוכת םיתעל ,םלוכ ליבשב שי הדובע
 תורבחה 13-מ .תורוחב ליבשב הדובעה הטעמ .םירבח המכ דוע שורדנש תויהל לוכיו
 תוירקמ תודובעב רתיהו םיצע תביטחב 2 ,םינפ תודובעב 7 תוקוסע ונלצא תואצמנה
 ןידע םה םיפינסהמ ואבש םישדחה םירבחה .דימת תויוצמ ןניאש ,(דועו םיקש ןוקית)
 תיצוביקה חורב םכנחלו הדובעל םסינכהל ,תישארבמ םתא ליחתהל ךירצו םינוריט
 .תובחרתהה םצע הבוטל הברה עיפשה .בוט יד ללכב יתרבחה בצמה .ונלש תיאבוסולקה
 ."וננועמב החמש,,הו םידוקיר ,םיריש -- םיברעב .תוררועתה הנשי

 תיתוברת הלועפ להנל ורשפיא אל ,ןורחאה ןמזב ונאצמנ םהבש םידחוימה םיאנתה
 לכב האלמ תיתוברת הדובעב ליחתנו רדתסנ ,השדח הרידל הרבעהה םע ,תעכ .הבחר

 .םיחטשה
 תואצוהה תורמלו לקשמה יוויש לע רומשל ונדמל לבא ,ןורחאה ןמזב תואצוהה ולדג

 .ףרוחה ימיל הגאדהו בצמה תכרעה ךותמ השענ הז .עודי ףדוע םג ונל שי תוימעפ-דחה
 דע רבכ השענ המ .ונלצא תולאשה תלאשו םירקיעה רקיע והז -- ףרוחל הגאדה

 דב-יתבב תועובק תוימוי 3 ,העובק םיצע תביטח ,היפאמ דועב הדובע ונשבכ - 1! התע
 .םחפו םיצע ינסחמב הדובע ונל וחיטבה ןכו

 עיתפהל עדת ,תוכיאבו תומכב הלדגו תבחרתמה קצולש האלמה הרכהה תעכ הנשי
 תוירחאבו לועב תאשל עדת ,םיריבכ םיישממ םילעפמו םישעמ דועב הלוכ העונתה תא
 .(רניו הקסוי) "הילע םילטומה

 תווומתה םע

 (םירבחלו תוגולפל -- תיזכרמה תוריכזמהמ)

 א

 4.3.1932 ,הבוסולק

 הרישבש טטרה ,תוצחבו ברעב ,רקובב תופיסאה ; ונברקמ םרכז ףוסי לא -- הלא םימי

 הלא לכ -- תולעל ורשואש םירבחהמ הדירפה רעצו היילעה תחמש ,לוחמבש רעסהו

 ותוירחאו ותדימע חוכ לכ תא ץוביקה הליג הלא םימיב ,םהב .םיתורח םה ונלוכ תובלב

 םיראשנב הדרח התיה .ףתושמה השעמל םדבעישו ויניינע לע טרפה גילבה ; לעפמל

 .םיבר םימי ןוזינ םגו באשנ ונממ ; הזה םסקה גופי לא ,רוסי לא .םהילע לטוהש דיקפתל

 - םה םהייחל .םיפתושמ םייח לש רתויו םייתנש ירחא םירבח ועסנ .םיאכו םיאצוי
 הנטולקת תוגולפה .קיר ללח ראשנ אל ,םהירחא ,הפ םגו ,ץראב ץוביקה ךותב רשי ךשמה

 רוד אב הנה :הגאד ירוהרהב הבולש םגו החמשה הבר .םישדח םירבח תורשע וישכע
 תא ךישמהל עדיה ,ריכה אלו האר אל -- תזכורמה ,הלודגה הבוסולק תא רשא שדח
 סינכהל ונלוכ עדנ .תומוקמב םיניערגהמ ,"םיקיתו,,המ לכ םדוק יולת רבדה !? תלשלשה
 תארקל םנווכלו םכנחל רוכזנ - ברה ונרוזיפ לכ םע ,ונלולסמל םישדחה םירבחה תא
 ושבגתהו ובצוע רשא ,וניכרעמ םהל רוסמנ ,ץוביקבו דמעמב ,ץראבו םעב דחואמ לעפמ
 .טוחה קתניי אלו -- םייח לבסבו תואיצמ יישקב

 ךא ,ץוביקה תלד ,ונתלד לע םירבח וקפד ןמזמ .תוררועתה -- 'ףץולחה) יפינפבו
 העשה האב התע .םתאירקל תונעיהל תורשפאה תא וגתאמ הללש השקה תואיצמה די
 רקיע -- תידיימ המשגהל םה םינוכנה : העונתב םיברל ןחובה ןבא םג םעפה .הווקמה
 םיפינסב .ונכותב ומוקמ ונריכי אל -  לשחנה לכ ,ואל םא ,"ץולחה,ב םירקיעה
 - םינש ךשמב לובכה ץרמה .םברקל אובת תיתימא םייח חורו הלועפה טהל התע לדגי
 .ול אצומ ןתניי התע

 וניבגל .םהיתבב םירוזפה ונירבח תא וניתוגולפ הנטולקת לכ םדוק .תיבה אוה ץוכיקה
 תושירד רבכ וחלשנ .הל ץקה אובי התעו ,ישוקב הלבסנש ,תילמרונ-אל העפוה וז התיה
 .ואל םא -- ץוביקל םתוכייתשה הנכה ,ונחביי הזבו רוזחל הלא םירבחל
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 וז הטלחה .הבוסולקל הציבורבודמ הרזח "שוג,,ה תוריכזמ .העובקהו הנשיה הינסכאב
 ,ביבאה אוב ינפל הדובעה תושדחתהל תונכהה םע ,התע .הנווכ ילב אל ,ידכב האב אל
 ילבמ .ךכ לכ תובר תווקת ונילת וב ,הזה םוקמב תדחוימ בל תמושתב זכרתהל ונתבוחמ
 דחיו הנועמ תא תוריכזמה הב העבק הבוסולק הנותנ ובש יפסכה בצמב ןכל בשחתהל
 ונתוזחאתהל שרדיתש הלועפ לכ חינזנ לא .בייחמ הז המל תוגולפה לכ הנרוכזת הז םע
 .הדובעב שדחמ

 -- ירקיעה םרוגה .תונוערגב וניתוגולפ לכ ועקש םייתניבו ...טיציפד תרבג ינרופצב
 לכב .הדובעה לש ילאמרונה ךלהמל עירפהש ,ןורחאה שדוחב השקה ריוואה גזמ
 .הדובע יוליגב רתי תוצמאתהו םיצומיק ידי לע רצימה ןמ תאצל דיה היוטנ תומוקמה
 ...!הל לומג שי ,וז תוצמאתה ךרובת

 קסניפמ ,'ץשי'זור דעו הקילואמ .םירעב ונתלועפ תדעוצ -- היילעהו תורבגתהה וקב
 םיחוטב םידעצהו -- הגרדמ ירחא הגרדמ ,טאל טאל .תומדקתהה הבר -- לבוקו קצול דעו
 שכרש ןויסנה יטרקנוק יוטיב ידיל אב ,לבוק ריעב ,ונלש הנורחאה הדוקנב .רתויו רתוי
 .הליחתכלמ םעפה וענמנ תומדוקה תוערגמה ןמ הברהו -- ריעב הלועפה חטשב ץוביקה ול
 .תוגולפה תבכרהב ישונאה רמוחה תעיבקבו הביבסה לש סחיב שגרומ רבדה

 ,לודגל םיחרכומו םיכירצ ונא : בושו בוש !הבופולק שוגב שיא 500 -- ץיקה תארקל
 לכונש תויורשפא דוע ןנשיו היילעל םיאצויה תומוקמ ואלמתי הרהמב .תוכיאבו תּומכב
 ךופש ונוטלש חוכו ףרוחה הנורחאל םנמא רבגתה .אבו שמשממ ביבאה םג הנהו ,ןלצנל
 הפוקת תארקל ןנוכתהל ונילע רבכו הציקל תברקתמ וז הפוקת ףוס ףוס ךא ,לוכה לע
 .העונתב םינומהל הטילקל שמשל הכירצ ,היתוגולפ לע ,הבוסולק .רתוי החיטבמ ,השדח
 -- ץיקה תארקל .ביבסמש רבשמהו ונכרדבש םילושכמה לכ תורמל ,ענמנה ןמ ללכ הז ןיא
 .ונתמסיס תאז ,הבוסולק שוגב שיא 0

 .ב

 20.4.32 ,חבוסולק

 לכל בלה דרחי דוע ,הבוסולק ןינבל ץרמה לכב םינותנ ונלוכ דוע .ונל החונמ ןיא
 .הלצה תואירקו םויק תנכס לע תועידי תועיגמ וניתוגולפמו -- שדח שוביכ לכל ,ףסונ םדא
 : הברוומ תועומש עתפל ונודירחהו הציבורבמוד לע העידיה םשורמ דוע ונררחתשה אל
 ...םוקמל הנכסו הדובעה תקספה

 ונילע ושדחתנו ורזחש ,המוד .הדובע רסוח לע תועידומ תוינוריעה תוגולפה םג
 ץלאנ םנמאה -- םואתפ ונפיצה הדובע-רסוח לש לג ;ףרוחה תישארבש םיעודיה םימיה
 ..! ? רתוי דוע ררופתהלו רזפתהל םיחרכומ היהנה ? םידודנה לקמב שדחמ זוחאל

 םינמזה ןיב ימיב הלועפ לכ איה השק התע-תעל .תעכ ונדמעוה השק ןויסנב
 שרדנ .ידימ אצומ יוליג לש תורשפא לכ םיללוש עצמאב רשא גחה תומי .וללה
 תואקתפרההו םירוסיה תשרפב -- !הקינפ אל קר .תונלבסו הדימע :תעכ ונתאמ
 ,אוה לרוג ילוא .יראה קלח הבוסולקל -- הנורחאה הפוקתב הרשכהה לע תרבועה
 .וב דורמל ףיסונ םירבגומ םיצמאמבו עתרנ אל ךא

 .ג

 25.5.12 ,חבוסולק

 .הבוסולקב קר אל לודיגו תוררועתה לש לזמב ונילע ורבע םינורחאה תועובשה
 הדובע השבכ הקילוא .תוינוריעה תוגולפהמ תועיגמה תועידיה ןה תוימיטפוא רקיעב
 .ןינבב הדמע שוביכ לע תדקוש קצול .ליביזדר ךיסנה לש ותזוחאב םימגא תריפחב
 םילושכמ לע רובגל שיו -- "לאמשד ארטיס,מ םיתיסמ םג םירסח אלש ,ןבומכ
 םניע "םימודא,הו םיאדנובה :םוקמ לפב םיבוט םיפתוש -- "היצקרפ,ל .םייניצר
 םינותנ ללכ ךרדב .םירצונה םילעופה תא ונב תוסשל םינווכתמו ץוביקב הרצ
 תיללכו תיניפא וז העפוהו -- תועובק ,תוירקיע הדובע-תודמע שוביכל םיצמאמה
 םתמשגהב תוארל העשה ףוס ףוס העיגה לבוקל .תוינוריעה וניתוגולפ לכל איה
 ינלבק םע ןתמו אשמ להנתמ .ןמזה לכ היתוינכת תא התנב םהילעש םייוכיסה לש
 ,שערה תומיל םיעוגעג -- הנשיה הציכורבמודב .תורחא תויורשפא םג שיו ןינב
 - רוביצה ןטק .הקפסהה רודיסב ,ליגרכ ,םיישק .תוגולפה לכל ורזפתנש םירבחל
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 ,םילפרועמ םייוכיסה .הדובע דימת םלוכל אל םגו םוקמה לע רמושה -- שיא 0
 ורמשש םוקמ לע ,תומוגע רתוי תודבוע לע רוסמל ונלוכ םיעדוי ןה ...!תאז לכבו
 ,שיא זז אל הברוומ ,ואב תאז לכב םימולישהו -- (הבוסולק) שיא 12 קר וילע
 רפסמב תעכ הינשה -- וז הגולפ .ןמזה לכ םש ררוש יקלח הדובע רסוח יכ ףא
 רזפל אלו הישוביכ לע רומשל הלמע איה טעמ אל -- הבוסולק ירחא ,55 ,הירבח
 םישועה םישנאה תדובעו ליגר יתלב ישוקב תרדתסמ הלכלכה ; הישנאמ קלח םג
 .איה םג השקו הבר -- םינינעב

 .תושדח תוגולפ םג ונל ופסונ
 תריסנב ,רעיב איה הדובעה .ןאפטסל -- ךומס םוקמל שיא 13 ורבע הציבורבמודמ

 הרייע קסרישאק-ןימאק .תוגולפ שולש ונל ופסונ לבוק תוביבסב .דועו הניעטב ,םיצע
 ץולחה .ןה ףא הקלח תנמ תורייעה לכב תויוצמה תודובעה םגו ,ליגרכ איה לארשיב
 הז .דובעל ליחתת בורקב רשא ,הרסנמ םג םוקמב שיו .הלאב םג ואתת ושפנ ידוהיה
 הרסנמ .ןוכשת קסירבו לבוק ןיב -- הטירולאמ .ירקיעה הדובעה םוקמ תויהל ךירצ
 שמתשהל לכונ יכ חכוהו ,תויורשפאה תא קודבל ונירבח םשל ועסנ .הב הדובע שרגמו
 בוי'צאמל .שיא 12 םשל וחלשנ רבכו הדובעה ינתונ םע ןתמו-אשמה בויחב רמגנ .ןהב
 המלו -- םישנא תואמ ץיקב תוקיסעמה דיסיתורכמ -  םוקמב .רבכמ ןיע ונשטל
 הגולפב תולתל שיו הדובעה תנוע תישארב םשל ונרדח אתשה :!ונא םג ןהב רדענ
 .םיפסונ 10 ושרדנו םישנא 10 םש םיאצמנ וישכע רבכ .תובר תווקת תאזה השדחה
 .הנילעת תורשעהו ופמטב היהי לודיגהש חינהל םג שי

 שוגב התעמ ללכית הנושארה .'ץשי'זורו קסניפ ודקפנ אל -- תוגולפה תמישרב
 המכ לכ .הבזענ 'ץשי'זווו !הב היהתש תרגסמ לכב קסניפ לדגתו הלעת .הירחש
 ,םישנא ד קר הגולפב ויה .תרחא הרירב התיה אל -- ונלוכל רבדה היהי השקש
 .בורקב הבטהל םייוכיס רסוחמ ,תרחמה םויל אוהשדלכ ןוחטב ילבו הדובע ילב
 .העירולאמל םלוכ ורבע הגולפה ישנא .םוקמב ונתוראשיהב םעט ןכל וניאר אל

 ד

 1.8.32 ,הבוסולק

 הקילוא תובחרתה ; שיא 50-ל דע קצול תיילע ; בוטראבולו הוואדולו ,קסירב שוביכ
 תב קר איה הגולפה) בוי'צאמ לש הלודיגו הטירולאמ תורצבתה ; (36) לבוקו (23)
 לכ תורמל ,הציבורבמודב םויקלו תוזחאיהל םיצמאמה ;(שיא 45 הנומו םיישדח
 תוררועתההו -- שיא 40-כ רבכ הנומ הגולפה -- הברווב הדובעה תושדחתה ; םילושכמה
 תונוש תודובעב תוטלתשה ;(80-ל בוש הב הלע םישנאה רפסמ) המצע הבוסולקב
 - יתלשממה םגו ירוביצה ,יטרפה קושב ,תינוריעה הביבסב הכרעהו םש תיינקו ריעב
 תישענ תונתחדקבו רעסב .ןורחאה ןמזב ונרבעש תוחתפתההו היילעה יבלש םה הלא
 בורק .תשדוחמ תורעתסהל ץירממו קחוד היסנאפסכאהו שוביכה רצי דועו הלועפה
 דע היהש יפכ ופמטב הדובעה ךשמית םאו ,"הבוסולק שוג, תעכ הנומ שיא 400-ל
 ,גלשו הרק ימיב ,התניתנ תעשב התיהש ,500-ה תמסיסו םויה קוחר אל -- וישכע
 תואיצמל היהתו םידיגו רוע םורקת -- םיבר יניעב הייזהו םולחכ ,הקוצמו הדובע רסוח
 .תישממו היח

 .ה

 20.9.32 ,חבוסולק

 לכל אוה ץרופ תדמתמה תובחרתהבו -- הנתשמ ותפמ ,לדג ץוביקהו - - -
 .לבוק ןכו הלועו תחמוצ קסירב ."שוג,ה תוגולפב הלודגה איה םויכ קצול .רבע

 ,םידמוע םניעב םיקחרמהו רוזיפה לודג ,ץוביקב םישדח ,םירעב עירכמה ונבור
 סוסיבל האלמה הגאדה ןיא תובחרתהה רצי ךותבש שי .םהינפמ אוריל אל ונדמל יכ םא
 תנוטנטק הרייע ןיא .ונלש הדימ הנק םג ונל שי יכ רוכזל ונא םיבייח ןה דימתו שוביכה
 לכב היתויורשפא לבא ,"ךיילג ןטייל טימ,, תויהל אוה םג הצור הלש ףינסה םג רשא
 הלדגו - המצע תא םג תוחפ אלו הקילוא ונתוא העיתפה יכ ףא ,דואמ תולבגומ תאז
 .שיא 30 דע

 בורקבו ,םיפתושמ ןוידו החישב ,םירבח תשיגפב ךרוצה ןמזה לכ ןכ לע שגרומ
 .הבוסולק שוג לש הינשה הצעומה תא סנכנ

 םתריהל זועה ונב שי -- דימת םיקוסעו םידורט ,ץוביקה לש םוי-םוי תוגאד ךותבו
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 ישבוכו םיצולחה תויהל ונא םינוכנ -- ;ונמצעל קר אל הדובע שוביכ ,שדח לעפמל
 םשב ימונוטבא יטסילאיצוס יתד שוג ,"הדובעו תד,, ."ץולחה,,ב םירחא םימרזל הדובעה
 םיקהל ידכ םיסונמ םירבח תרזע השורדו ול התיה אל טעמכ הרשכהו יילולחה,,ב שי הז
 םהל רוסמל ,"הדובעו תד,  ישנא תא וניצוביקב לבקל ונילע :זכרמה ונב רחב .התוא
 רתיל היתובוחו היתויוכזב הווש רתיה לכב םלוא ,םהירבח קר וזכרתי הבש ,הגולפ
 השקימ הלוכ התיה תאז לכבו םינוש םירבח הב ויה זאמש הבוסולק .ץוביקה תוגולפ
 ."הדובעו תד,, ישנא םג הנויסנב רישעהל עדת-תחא

3 

 1.10.32 ,הבוסולק

 .תדמתמ תובחרתה לש ןמיסב "הבוסולק שוג, אצמנ םינורחאה ץיקה ישדחב
 ינלחתהש תומוקמ .שיא 340-מ הלעמל תוליכמה ,תודוקנ 12 תעכ ףיקמו לדג "שוג ,,ח
 .תורשעל התע עיגמ םהב םירבחה רפסמ -- טעמ"יתמב םישקה ףרוחה ישדחב םהב
 םיינוציחה םילושכמה לכ ףא לע .המצע הבוסולקמ ואב םישוביכל האירקהו אמגודה
 רכינ קלחב ססבתהו הרסנמלו הבצחמל שדחמ רודחל הבוסולקב ץוביקה חילצה
 .שיא 90 דעו 80-ל םוקמב םירבחה רפסמ עיגה ךכו ,ןהיתודובעמ

 הרבע ילמשח םרזכ .תוגולפב תובחרתהלו םיפסונ םישוביכל תורעתסהה הלחה ןאכמ
 ,הוואדולו ,בוי'צאמ ,הטירולאמ ושבכנ וז רחא וזב .תומוקמה לכ ינפ לע תוררועתהה
 ןהו תושדחה תוגולפב ןה ,ריהמ בצקב ךשמנ לודיגה .בוליביזדר ,ץינמרק ,קסירב
 עיגה הקילוא ;80 םויה הנומ םישנא 7 התישארב התנמש קצול : תומדוקה תוגולפב
 40-ל התליחתמ הציפק התשע בוי'צאמ ;25 רבכ הנומ ץינמרק ; ונלוכ תעתפהל ,40זל
 המויקל םיישדח לכה-ךסב ואלמש הגולפ ,קסירב החיכוה ןלוכמ רתויו ; תחא-תבב שיא
 תפוקתב ןחבמב הדמע ,השדחה-הקיתווה הגולפה ,הברו םג .שיא 60 רבכ הב םיאצמנו
 תומוקמ השבכ בושו ,ץעל תשורחה-תיבב הדובעה תקספה לגרל ,הילע הרבעש רבשמה
 ,שיא 40 בוש תעכ הנומ הברווב הגולפה ; הדובעה שודיח םע תורשעל

 וניכז .תוגולפב םיימינפה םייחה תולעל ולחה הדובעה בצמ רופיש םע דבבידב
 םג ואג השדחה היילעה תרושב םעו ,ץראל היילעל ,השדח םיטקיפיטרס תסכמל ףא
 .הבוסולקמ םירבח 100-כ השדחה הסכמה תרגסמב ולע הכ דע .ץוביקב םייחה ילג
 רשאכ .תינגרוא תומלשכ לעופ "שוג,ה .םישדח ואב םמוקמבו םיקיתווה םירבחה ולע
 ןשיה ותיבל ץוביקהמ רזחוה אל שיא ףא ,תחא הגולפב רפסמה תא תיחפהל ונצלאנ
 םהב ןומט דוע ךא ,םתוא דקפ הדובעה-רסוחש תומוקמ .הינש הגולפל רבעוה םא יכ
 ,םוקמה תרימשל םירבח לש ןיערג םהב םיריאשמ ונא -- דיתעב םייונישל יוכיסה
 הציבורבמודב ךכו הבוסולקב רבדה היה ךכ .תעה אובב םישדח םירבח טולקל ידכ
 .הברוובו

 םיכרעה ךא ,אוה ףא הנתשמ הרשכהה יצוביקב בכרההו -- םינתשמו םיפלוח םימיה
 הייהשל םיאב ןיא הרשכהה ץוביקל יכ ,לוכל עודי התע .םניעב םיראשנ םיגשיההו
 -- הלחי יכ רבח ."תולאש,, רתוי ןיא גח-ימי אובב .טרופס-השעמ ךכב ןיא יכו תיערא
 תיבה ןאכ יכ ,לוכל עודי .אירביו םילחי ץוביקבש לוכל רורבו ,הלאש לפ רתוי ןיא
 םיבצמב רבגתהלו תושעל שי ףא דחיבו -- וילא םיאבה לכל ץראל היילעה דעו התעמ
 .םישק

 אל םאה !ךכב יד רמאנ םאה ,איה הלאשה התעו -- הבושח הגרדמל ונעגה
 תושעל הבוחה ונילע ןה ! תירבעה דומיל רבדב המ 1 תפסונ הציפקל העשה העיגה
 הרכהה תא קימעהל ונילע ןכו !ויפב הפשה תעידיו ץראל אובי ונתאמ רבח לכש
 אלו .תידוסיו הבחר תוברת תלועפ י"ע רבח לכ לש ותעדותב תיטסילאיצוס-תינויצה
 הקוזיח ךשמה לע התעד ןתת הרשכהה תעונתש העשה העיגה .הלאב ףא יד רמאנ
 .התיילעו

 יץולחה,, תעונת לע ,ץראה לע רבועש המ לכ .ונתוא םיקיסעמ םוידםוי ינינע קר אלו
 ונתחמשל .הרשכהה יצוביקב תושיגרה הבר הלא לכל -- הללכב תינויצה העונתה לעו
 ךותמ תואבה לא תואושנ וניניעו -- ץראל השדח היילע ףס לע התע םידמוע ונא
 .תודכלתהו תוננוכ
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 םידח

 26.12.1931 ,רוגי-הפיח תגולפ

 תועידי .ןמזה ךשמב םכלצא ועריאש תוכופהתה תוברו ץראב ינאש םישדח השישכ
 ,הדובע רסוח ,רוזיפ ינפב תדמוע הבוסולק : םעפ ידמ ונילא תועיגמ ןיפיקעבו תועטוקמ
 םיחדינ תומוקמב הרוזפ ,הלוגב הבוסולק התעו .'וכו 'וכו הבצחמהמ םירבח ירוטיפ
 - - - ףוגב הצוצר התויה תורמל ,תימינפ תומלשל תרתוח איה ץמאמ רתיבו הינילהווב
 ...! םכלעפלו םכישעמל בר דה שי

 זובא .א

 6.2.1932 ,החשולשה תעבג

 לכב תרזופמו הרוזפה הבוסולק :בושח רתוי המ-רבד ןיינעמ ,דוחיב יתואו ,ונתוא
 ירבח -- ! םלש-דחואמ המ רבדל הירבח תא איה תכנחמה -- היסלופו ןילהוו יבחר
 ןייצש המ ; ינויערה דצהמ יצוביקה םשוביגב ונייטצה אל םדוק םג ,עודיכ ,הבוסולק
 "םימשא, טעמ אל הזבו ,םייחהמ דומילהו ןויסנה ,תיצוביקה היציאוטניאה התיה םתוא
 ראשנ המ -- רסח הז עגרכ םאו ,הבוסולק לש םייפיצפסה ,םייביטקייבואה םיאנתה
 שרודה ,ץראב ץוביקה ךותב הנושארה םתשיגפב ונירבח תוביצימ ערגי אלש ומוקמב
 קר אל ,םיאנתה לכב תדמתמ תויצולחל םינכומ ,םימלש םישנא תאש רתיב עגרכ
 ...? ץוביקב וליפא -- תורדתסהב ,בושיב ,ץראב

 קשרמ .ב

 םירדענ רכזל

1.2 

 ,היילעל ןנוכתהל עסנ םייתנש ינפל דוע .םינש שולש ץוביקב חיה - לז רגיא קחצי
 תיבב זכרמה ידי לע רדוס םעפ בושו הברווב ,קצובטואב היה .תואיר תלחמב הלחו
 .השראווב םילוח

 וילוחמ ךא ,תיחכונה היילעב דוע ץראל עיגיש ןימאהו ויתוחוכ לכב ץראל גרע
 .ותומב 21 ןב .םק אל

 .קצול ףוסבלו 'ץשי'זור ,הקילואל בונאימ דדנ .ץוביקב רתויו םייתנש - ל''ז ןחפנ
 .ותומ תא אצמ ובו רהנב ץחרתהל ךלה למע םוי ירחא

 ,הציבורבמוד ,הבוסולק : הרושה תכראתמ .םימב ימו תפחשב ימ .תונוסא לש עובש
 םייתעבש איהו -- םדב המתחנ ונכרד .םיחצרמ ידיב ,רוגי-הפיחל -- ןאכמ .קצול ,הברו
 וניתמ לש םרכז תא !שואי לאו ןויפר לא .הב םירושק ונא תוומלו םייחל .ונל הרקי
 .תדלומה תמדא לע לעפמה תכשמהב ונתא אשינ

 תורמשמ ףוליח

 תפוקת ישפנב התורח םויה דעו ץראב ץוביקב יח ינאש םינש 43 יל הז

 ךרדב ילש "תישארב,, תפוקת ,הכרעב תדחוימ הפוקת וז התיה .הבוסולקב יתרשכה

 .םויה דעו זאמ ךלוה ינא הב רשא

 תפשו תינויצה העונתה יכרב לע יתכנוח יתודלי רחשמ .ינויצ תיב היה ונתיב

 השעמל הכלה תונויצה תא ומייק יתחפשמ ינבמ המכ .תירבע התיה ונתיבב רובידה

 .םיריעצל תירבע תארוהב יתקסעו הנבודב יתרג ינא .םירשעה תונשב הצרא ולעו
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 אלו הצרא תולעל םיבר םיצמאמ יתישע ,ץראב תוערואמה וצרפשכ ,1929זב

 .הנבודב ףינסה זכרמכ יתשמשו "ץולחה,,ל סנכהל יתטלחה .רבדה עייתסה

 הבצמ לע יתא חחוש אוה .ונריעב יול לאינד רקיב ,1931-ב ,םימיה דחאב

 תקוצמו םירבח לש טעומ רפסמ ,תונוטלשה דצמ תופידר :אוהה ןמזב הבוסולק לש
 םישנא ונל םיצוחנו לוכה ףא לע םוקמב קיזחהל ,יל רמא ךכ ,ונטלחה,, .בער

 .הבוסולקל הרשכהל תאצל יל עיצה אוה ."םעז רובעי דע הדימע חוכ ולגיש

 םתואב הזל וארקש יפכ "השירד,,) היילע ןוישר יל וחלש ץראב יבורקש תורמל

 ,תיסיפ הדובעב םדוק ימצע תא רישכהל יתטלחה דימ תולעל יתלוכיו (םימיה
 .הב יתקסע אל םלועמש

 רטפנ) ל''ז טנרלג השמ יריע ןב םע דחי הבוסולקל יתעגה 1932 יאמב 10-ב

 םיכורב,,ב שיפ ונינפ ליבקה הבוסולקב תבכרה תנחתב .(ביבא-לתב המ-ןמז ינפל

 -ולקב םירבחה רוביצ לדג בוש אוהה ןמזב .ץוביקה תיבל ונתוא איבהו "םיאבה
 ונכיש .הבר התיה תיבב תופיפצהו םיפינסהמ םישדח םירבח ואב םוי ידמ .הבוס
 .הטימ לכב םייגש ונשי הב ,גגה תיילעב יתוא

 הדובעב יתלגרוה אל זא דע ,רומאכ .הרסנמב הדובעל יתחלשג תרחמל

 יתיכזו לזמה יל קחיש ךא ,ילע השק היהת הדובעל תולגתסההש יתששחו תיסיפ

 דחי "רוטאג,ה די לע יתדבע .ותביבס לע הבוט חור הרשיהש ,הדובעב ףתושל

 "רוטאג,,השכ רקוב ידמ .רענ ונדוע אוהו 25 ןבכ זא יתייה רבכ ינא .בוברג םע

 םויה ,ןמפיוק ,ונ,, :רמואו רישב בוברג חתופ היה ,ץעה ילוב תא רסנמ ליחתה

 גונעת שממ .'וכו ישילש ,ינש םויב ךכו -- "ןושאר םויל 'רומזמ ריש,ב ליחתנ
 .ותא דובעל היה

 הדובעל לגתסמ הרומ ךיא תוארל וצר ה'רבחה .ירחא םיבקועש יתשח הליחתב
 ינא בשוח םאה תעדל ינקנק לע םיהות ויה .ץוביקה ייח תא לבקמ "נא ךיא ללכבו
 ורבע אל םלוא ...טקיפיטרסב תוכזל ידכ קר יתאב אמש וא תוניצרב הז לכ תא
 הדובעל תוריהמב יתלגתסה .שממ לש "קאיבוסולק,, תויהל יתכפהו םיבר םימי
 הריש םיברעבו םויב הדובע ללכ םויה רדס .יל המסק הבוסולק לש התריוואו
 הפחירש חורה ,הוחאהו הדובעה ייח ,םישדחה םייחה .תואצרהו תופיסא ,םידוקירו
 ,לילכ הל יתשבכנו םיטסילאידיא תרובח לע ודיעה הלא לכ -- ללחב

 תונקל ידכ ,רישע םיצע רחוס היהש ,ידוד הבוסולקל עיגה םימיה דחאב
 הדובעה ידגבב יתוא הארשכו ץוביקב ינרקבל אב אוה .םוקמב רשא הרסנמב םיצע
 לנריכה רשאכ .םירבחה ראש ןיב יתוא ההיז אל -- ימוגה ילענבו םיטפורמה
 לש הרשמ בוזעל ,תפאש הזל ,? תילכתה יהוז,, :ידגנל ארקו ץרפתה ףוס"ףוס
 ךיניעמ רפע הלגי ימ ,ףורשה ידוד ,וה) "1 הלאכ םיטוטרמס שובל ךלהתהלו הרומ
 .(...לארשי ץראב רשא ,ראופמה ץוביקב ,יתיבב יתוא תוארל

 םוידםוי יל הנותנ התיה ותגאד .תדחוימ בלדתמושת שיפ יל שידקה יאוב םוימ
 דדועמו תוריכזמה תולועפב יתוא ףתשמ ,ללכה יגיינעל יתוא ברקל ליחתה ףאו
 יתפרוצ המ-ןמז רחאל .םיירוביצה םידיקפתה דחאב תוירחאה לועב סנכיהל יתוא
 ."שוג,,ה תוריכזמל ןכו הבוסולק תוריכזמל רבחכ

 .םוקמב יתאצמ אל רבכ יול תא .הבוסולקב תורמשמ ףוליח ימי םימיהו
 .ץראל היילעה ינפל דמע ץישפיל לקנעי ; "ץולחה,, זכרמב השראווב רבכ היה אוה
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 תא זכרמו םוקמב ץוביקה יניינעב ולוכ עוקש ,שיפ זא היה הבוסולק ריכזמ

 היה ''שוג,,ה תוריכזמ לש הבשומ םוקמ .וכלהו ובר ויתוגולפש ,"שוג,,ה תוריכזמ

 םידקוש ,תוגולפה ינפ לע םידדונו םיאצוי תוריכזמה ירבח ויה ןאכמו הבוסולקב

 הלועפל רובעל שיפ שרדנ יאוב זאמ רפסמ םישדוח רובעכ .ןהיניינע לע םיחרוטו

 .ץוביקה ריכזמ תויהל ילע לטוהו השראווב "ץולחה,, זכרמב

 שיא שיא ,דיתעל םיבוטה ירבחמ םיינש םע הרכה זא יתישע יתדובע לגרל

 "ץולחה,, ףינסמ סייגל הכומסה ינראסל יתאצי םדא חוכב רוסחמה בקע .ומוקמב

 .אוהה ןמזב םוקמב ףינסה ריכזמ ,ל"ז ןיבר רשא םע יתשגפנו הבוסולקל םישנא

 דמועו הבוסולק לש התעפשהל ודואמ לכב ןותנה ,שפנ ליצא רוחב היה ןיבר

 יאנתב םישנאה תא סייגל םיכסה אוה .שרדיי רשא לכבו תע לכב התורישל

 רדאב א"י לש "הימדקא,ב הבוסולק שיאכ םואנלו ינראסל אובל ול חיטבאש

 םוי ברעב הנטיקורל יתעסנ ןכ .ךכל ףא םיכסהל יתצלאנ .רודלפמורט רכזל

 ,(למרכ-ןיעב רבח תעכ) "ץולחה,, ףיגס ריכזמ ,קירפו'צ דוד םע יתשגפנ ,םירופיכה

 .םוי ותואב ועיגה םישנאהו -- הבוסולקב הפוחד הדובעל םישנא 10 יתשקיבו

 ךלהו לדג "שוג,ה .םירעל רובעל זא ליחתה הרשכהה לש דבוכה זכרמ

 ןילהווב תורייעו םירע שובכלו ףיסוהל היוטנ היה דועו תוגולפ תורשע ףיקהו

 הרבע 1933 תישארב .תיצולחה הרשכהה יכרצל "שוג,ה תרגסמב היסלופבו

 הבוסולק ; ןילהוו לילג לש ןילופורטמה ריע ,קצולל הבוסולקמ "שוג,,ה תוריכזמ
 ךא ,םיכרד ידיצב תיפרגואיג הניחבמ האצמנ ,הישנא רפסמב הלדג יכ םא ,המצע

 האצמנ תיזכרמה תוריכזמהש רחאל םג ,החורמ ונוזינ "שוג,ה תוגולפ לכ
 .קצולב רבכ

 -נורב לארשי ,קושילופ ףסוי ,(ריכזמ) רניו ףסוי ;ונמיג "שוג,,ה תוריכזמ לע

 ידמו הבוסולק שוג לש השדחה תוריכזמה התיה וז .ינאו גרבכוה םהרבא ,לגיפש

 לע ונד .קצולב תוריכזמה תובישיל ןהב ונאצמנש תוגולפהמ םיאב ונייה םייעובש

 םעטמ םירוקיבל שדקוה תוריכזמה ירבח לש םנמז בור .ןהיתויעבו תוגולפה יניינע

 יתרקיב .היילעל םירושיאב -- לכה לעו תוימוקמ תולאשב ,תוגולפב שוגה תוריכזמ

 ,הציבורבמוד ,לבוק ,הברו ,הוואדולו ,הטירולאמ ,קסירב :תומוקמ תורשעב זא

 .קסנילאמב השדח הגולפ דוסיב יתפתתשה ףא .דועו ןאפטס ,ןילוטס ,ןירוה

 ,יייללכה שוגה,, תוריכזמב הלועפל השראוול אובל ילעש העדוה יתלביק הנהו
 .("הינודרוג,ו צ"הושה יצוביקל טרפ) םייללכה הרשכהה יצוביק תא ליכהש

 שוגה לש תוריכזמה יליעפ .הרשכהה יצוביקב םירבח 7000-כ ויה הפוקת התואב

 דועו יקסני'צאקוט ןמלז ,ץנימ הדלוג ,הני'צשוו עשוהי יתא דחי זא ויה יללכה

 ץוביק היה תוריכזמה לש הבשומ םוקמ .רכוז יניא םהיתומש תאש םירבח יגש

 יתאצמ אל םינפ לכ לע ,יוארכ הלהנתה אל תוריכזמה תלועפ המ םושמ .בוכורג

 יתעבה ףאו ידיקפתמ יתוא ררחשל שורדל יתלחתהו ,רדגומ הלועפ חטש ימצעל

 .היילעל ןנוכתהל ליחתהל יל ורשפאיש ינוצר

 הרשכהה יצוביקב רובעל ילע ןכל םדוקש יאנתב תולעל יתישרוה ףוסבל

 ,השראווב ןוירוג-ןב היה הפוקת התואב .םירבחה לכל םילקש שי םא קודבלו

 הלועפה זכרמ .גארפב כ"חא םייקתהש ,ח"יה ינויצה סרגנוקל תוריחבה םע
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 ודיוצ םירבחה ,הרשכהה יצוביק לכב זא יתרבע .שיפ היה "ץולחה,, זכרמב תאזה

 .הדובעה תעונתל תוריחבב לודג ןוחצנ זא היה עודיכו םילקשב

 השראו תוביבסב הרשכהה יצוביק לש םיסנכ רפסמב םג יתפתתשהש ירחא

 ירבח .הצרא יתילע 1933 רבוטקואב 167ב .היילעל ןנוכתהל התיבה יתעסנ

 ונחלשנ ףא דחיו דחי תולעל ונתוא הנמיז לרוגה די .ל"'ז יול לאינד היה הינאל

 לש החורמ םש תורשהל -- תחא הפיאש ילג לע םיאשינ ונינשו לחר-תמרל

 . .. הבוסולק

 ןמפיוק לארשי

 1976 ,למרכ"ןיע

 'שוגי'ה זכרמ -- קצולב צוביקה

 םוקמב .ןילהווב הרייעמ 1932 סראמ שדוחב קצולב הבוסולק תגולפל יתעגה

 .תובחרתהל ךורד ,ותישארב היה ץוביקה .תחא הרבחו םירבח רשע"דחא זא ואצמנ

 -- ריעב ץוביקה לש למסה לכואה-רדחב תוריקה דחא לעמ ףקשנ אבה ןיעל

 םומיחל םירונת תקסהל םיצע תביטחב היה הדובעה רקיע יכ ,םינזרג ינשו רושמ

 םינושארה םימיב ריעב הדובעה שוביכ .תויפאמה יכרצל דחוימבו םייטרפ םיתבב

 ,םיטייח תצובק המקוהו תורסנמל םג ונרדח תאז לכבו ,םיבר םיישקב היה ךורכ

 .תורשפא לכב ונזחאנ .תיסיפ הדובע םושב ונלחב אל -- ללכבו

 שבכ םימיה תצורמב ךא ,ןומא-יאב ביבסמש רוביצב ונילא וסחיתה הליחתב

 תא ןימזהל ץוביקל אב םילעופל קוקז היהש ימ לכו דבוכמ דמעמ ץוביקה ול
 תושרה ידיקפ וליפא .קצול יבשותמ "םייוג, ןכו םידוהי ןכ ,הדובעל ונירבח
 התיה קצול .ץוביקהמ םיצולח הדובעל ושקיב ,םילעופל וקקזנ רשאכ ,תינלופה
 ךכ-רחא ,דשחב הליחת ונילא וסחיתה םיינלופה םיטילשהו ןילהוו לילג תריב זא
 הנתשנ ונילא םסחיו -- י''אל היילעל םתוא םינווכמו םיריעצ םיטלוק ונאש ואר
 .תואמלו תורשעל םיפסונ םישנא ונטלקו תונוש תודובעל ,אופיא ,וגרדח .הבוטל

 .הבוסולק שוגב רתויב הלודגה הגולפה תויהל הכפה קצול
 רפסמ לדג בושו תונוטלשה דצמ ץחלה תצקמב ךכש המצע הבוסולקב

 בוש ןמז רחאל .שיא 150 -- ץוביקה םש הנמ 1934 תנשב .םוקמב םישנאה
 .הבצחמב הדובעהמ ולושינל ,ץוביקה דגנ תונוטלשה דצמ תופידרה ורבג

 -ולק-שוג,לש הינשה הצעומה םע בורב קצולב הכרענ 1932 תנש יהלשב
 דמע "שוג,ה .לגרב ימו בכרב ימ ,םיקחרממ םג ,תוגולפהמ םיבר ואב ."הבוס
 םיפינס הפיקהו תואג לש בצמב האצמנ הללכב "ץולחה,, תעונת .לודיג לש ןמיסב
 :םתעיבת תחאו -- םיפלאל עיגה םיפינסב םירבחה רפסמ .ןילופ יבחרב םיבר
 ונתוא ןבריד םיפינסב םירבחה דצמ ץחלה .ץראל תולעל ידכ ,הרשכהל תאצל
 היה הצעומה רחאל .הרשכהה תשר תא ביחרהל ידכ ,םיפסונ תומוקמ שובכל
 ףא ןאכו קצולל הבוסולקמ רובעל ךירצ "שוג,ה לש זכרמהש ונלוכל רורב

 ונפסוה הבוסולק לש המש לע .תיזכרמה תוריכזמה לש הבשומ םוקמ עבקנ
 .ונלוכל שדוקמ ךרעכ ,רומשל
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 עבתנ םיליעפה םירבחהמ קלח .ירבג-יפוליח זא ולח "שוג,ה תוריכזמב

 לקנעי) ץראל הלע קלח ,(שיפ ,יול) השראוול רבעו "ץולחה,, זכרמב הדובעל

 ךומס .(דועו יקסבוני ירוא ,ןהכ הדלז ,ץישפיל לארשי ,ןמפיוק לארשי ,ץישפיל

 שוגה,, יניינע זוכירב הלועפל ,השראוול ץנימ הדלוג םג הרבע אוהה ןמזל

 קושילופ ףסוי תוריכזמב ולעפ יתא דחיו "שוג,ה ריכזמכ זא יתרחבנ ."יללכה

 .ןהכ הדירפו

 ףיקהו םיבחר םייפרגואיג םיחטש ינפ לע טשפתהו לדג "הבוסולק שוגו,

 ,תופיסאב םיפתתשמ ,תוגולפב םירקבמ ויה תוריכזמה ירבח .תוגולפ תורשע

 תלועפ .םהיתומוקמל םירבחה תא םיכירדמו תויתרבח-תויתעונת תויעב םילעמ

 וקלחל ךרוצ וניאר "שוגה, לש ולודיג בקע ךא ,תיביסנטניא התיה תוריכזמה

 ןכו "ץולחה,, זכרמב רושיאל התוא ונאבה ,"הקולח,, תעצה ונוניכה .הנשמ-ישוגל

 ונתעצה יפל .קצולב 1934 תנשב המייקתהש ,הבוסולק שוג לש תישילשה הצעומל

 -- קסירב ,הציבורבמוד-הבוסולק ,הברו ,קצול : הנשמ-תויוריכזמ עברא זא ומקוה

 הברווב םיליעפה .קצול היה הנשמה"ישוגב לודגה .הביבסבש היתונב לע תחא לכ

 -ירבב ,יאגד ריאמ -- הבוסולק-הציבורבמודב ,ןיוול םולשו יקסבו'זילב ריאמ ויה

 שוג,ל זכרמה תטלחה י"פע רתוי רחואמ בלשב רבעוהש ,רניו קחצי -- קס

 שוגל קסירב הרבע ןמז רחאל .גרובנסקול םייחו םצ ףסוי ואב ומוקמבו ,"בוכורב

 תורשפא ןיאש וניאר םימיה תצורמב .םישוגה ןיב תידדה המכסה ךות ,הירחש

 תא ונרבעהו ,םייתרבח םימעטמ -- רקיעב ,תונטקה תורייעב תוגולפה תא םייקל

 .לבוקו הברו ,קצולל -- םילודג תומוקמל ןהירבח

 -יכזמ לכ לע .יטייבוסה שוביכה דע דמעמ וקיזחה לבוקבו קצולב םיצוביקה

 תשרומלו החורל הקיזל תואכ ,הבוסולק לש המש ססונתהל ףיסוה הנשמה-תויור

 תא סנ לע םילעמ ויהו הבוסולק לש הרבע תא ועדי םישדחה םירבחה .היכרע

 .הכרעהו דובכ ישחר ךותמ ומדקש תופוקתב םיקיתווה םירבחה לש םלעופ

 ונרתח -- ללכב .ןושאר לכשומ תניחבב ונליבשב התיה העובקה הרשכהה

 תועפשה דגנ חוכ-רתיב דומעל היה בייח ריעב הרשכהה ץוביק .םומיסקמל
 וגיכרע לע רומשל ונפסוה םיימינפה ונייחב .שממ ונתונכשב רשא ,הרזה הביבסה

 ,תונתמ דגנ ,יטרפ ףסכ דגנ ונלעפ .ץוביק ירבחכו "ץולחה,, ישנאכ םידחוימה

 ונראשנו יארשא ונגשה אלש הרקמ יל רוכז .ונתדובעמ קר -- םייקתהל וניצר

 תאז ףא ולביקו םוי ותואב ולכא אל הדובעמ ורזחש םישנאהו --  ןוזמ ילב

 .םרובע הארבה-יתב ומקוה ונלש ביצקתבו ונתא וראשנ םילוחה .הבוט חורב

 ויה "ץולחה,, זכרמ תצלמה יפל ."םיטאנורטפ, זא ומקוה ןילופב תונוש םירעב

 םיעצמאל גואדל ודיקפתש ,"טאנורטפ,, םכותמ םימיקמו ריעה ידבכנ תא םיפסוא

 אלו ונחורל דוגינב היה רבדה .הרשכהב םייחה יאנת תא רפשל ידכ ,םייפסכ

 ,ונתדובעמ קר םייקתהל ונילעש ונרמא יכ ונדגנתה .הזה ןויערה םע ונמלשה

 אל וניכרעל ונלש תואנקה ."םיטאנורטפ,, ומקוה אל הבוסולק שוג לכב ,םנמאו

 .םימיה לכ התחפ

 :ויה "שוג,,ה תוגולפבו קצולב תופוכת םיתעל ורקיבש ,ץראהמ םיחילשה

 הלעפ הברווב ;ץיבוניבר הקסויו יקסבובי'זמ השמ ,דשא בקעי ,יקסבורטסוא ןושרג

 ,ץראב םיצוביק ירבח ויה הזב םייונמה םיחילשה לכ .אדיורב הפי תועיבקב
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 "תוריח,מ דיורפ ףסוי -- םיבשומה תעונתל וכייתשהש םיחילש םג ויה ךא

 תלבוקמה העדה .הרומג הינומרה ךותמ ונדבע םלוכ םעו ,עשוהי-רפכמ שרב דודו

 םישנאכ ונירבח תא איבהל יושע םומיסקמל ךוניחה אקוודש התיה םהילע םג
 .ץראב המשגהה תורוצ לכל תויבויח תונוכת ילעבו םיליעומ

+ 

 ףא לע -- ונססבתהו הדובע תומוקמ ונשבכו הדילה ילבח תא ונרבעש רחאל

 -יעה תורשכהב םייחה תמר התלע -- ןילופב ילכלכה רבשמהו תיללכה הקוצמה

 רכינ קלח לש םאצומ תורייעב רשאמ ההובג רתוי הגרדל העיגהו וגלש תוינור

 םירוגמה יאנת ויה הליחתמ .הבוטל םייוניש ולח ונייח יחטש לכב .םירבחהמ

 יזכרמ תיב ונל היה ךכ"רחא ,"םילנויצאנרטניא,,ב םינשי ונייהו םישק ונלש

 םיקוורמ בכרומ היה ונלש רוביצה .ונידי-לע ורכשנש תוריד דוע וביבסמו לודג

 םירדחב ונכוש םהו -- תוחפשמ ומקוהו גוז ינבכ ורשקתהש םג ויה ךא ,תוקוורו

 :ונלש םייאמצע םילעפמל דוסי חינהל םג ונלחתה .םרובע ונרכשש ,םידחוימ

 הדובעה ירחא .הנייגיהה יאגנת רופישל ונישע ןכ .דועו הירגנ ,יאלקח רזע-קשמ

 .ונלש הצחרה תומוקמ ,קצול דיל רבועה ,ריטס רהנהו ץחרמה יתב ויה

 .היצנגילטניאה תובכש ןיבמ םיטעמ קרו "ךמע,, ובורב היה ישונאה רמוחה

 םיגוח ומקוה .הרשכהב ותויהב הלכשה ול שכר קלחו תעד-יאמצ ויה םירבחה

 ,שידיאבו תירבעב ,ריק-ןותע קצולב עיפוה ןכו תורפסלו תירבעה הפשה דומילל

 רשאכ םויה יל רוכז .עובלג רימא ררושמה אוה ,ןמדלפ לרב 'חה היה וכרועש

 ייחב הנושארה םעפה וז התיה יל םג) טרסב ץוביקה ירבח לכ לש רוקיב ונרדיס

 .וניאר רשא טרסה "חותינ,,ל תיללכ החיש הכרענ ןכ ירחא .(...עונלוקב יתרקיבש

 ףתושמה ןויערה .הקומע תורבח הרצונו ץוביקב םישנאה ןיב םירשקה וקדהנ ,ללכב

 ךכ .תרחואמ העש דע םירשו אתווצב םיבשוי ונייה םיברעב .דחי ונתוא דכיל

 ומיקהש ,תורבחו םירבח ,קצול יאצוימ םיבר .תוגוז וחמצו הבהא יסחי ומקרנ םג

 הבוטה תורבחה יסחי .הנושארה םעפב הז תא הז וריכה םש -- ץראב תוחפשמ

 -ץולחה,, יכינח רקיעב ויה הרשכהב םיליעפה .םויה דעו זאמ וניניב םיכשמנ

 לש םירנימסבו "תובשומ,,ב םיכירדמכ ופתתשה םג םהמ ."טייהיירפ,,ו "ריעצה

 .תיצולחה העונתה

 .ןילהווב 'ץולחה, לש תילילגה הצעומה לש הבשומ םוקמ םג היה קצולב

 הרש הצעומב ולעפ דחי ותאו רנייו והילא היה 1932--4 תונשב הצעומה ריכזמ
 .קפא ץוביק ירבח תעכ םתשולש ,יקסני'צוגורד םירמו לגס

 ולבקתנו -- הינמרגמו גיצנדמ "ץולחה,, ירבח םג הרשכהל ונילא ועיגה

 יאצויל תברועמ הרשכהב ונלגד יכ ,םאובל ונחמש .תוחותפ תועורזב ונידיילע

 ,הנוש התיה תוילטנמה יכ ,ונייחב תורעתהה םהל הלק אלש ונעדי .תונוש תויולג

 ינימ לכב וטלקנו ,הפוריא חרזמ יאצוי ,ונתא תפתושמ הפש ואצמ ףוסבל ךא

 היה ,ברעמה ןמ םירבחה םע אבש ,גיצנדמ םיליעפה ןיב .םירבחה לככ ,תודובע

 קצולב םדוק ,"שוג,,ה תוריכזמל ותוא ונפרצו (ינמחנ ידע : תעכ) ןוזנמחנ ידא םג

 ורשואש דע ןמז-תפוקת ונתא ושע גיצנדו הינמרג יצולח .הברווב ךכ-רחאו

 .היילעל

 ןושארה ןמזב .וביבסמש הריוואב םג יוניש לח ססבתה ריעב ץוביקהש רחאל
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 םיבר הדובע תומוקמ ונשבכו ונלדג רשאכ ךא ,ןומא-יאבו תולקב ונילא וסחייתה

 .דובכב ונילא סחייתהל ולחה -- םיבוטו םינמאנ םידבועכ ונלש םירבחל אצי םשו

 ףורגא ישנא ,םילבסו םינולגע ,תידוהיה היסולכואב תותוחנה תובכשה ישנא וליפא

 ויה םה .ץוביקל דחוימ סחי םהל היה -- הביבסה לעו ריעה לע םדחפ וליפהש

 ונמע ףתתשהל םתונוכנ ועיבה ףאו םהיתודובעב רזעל םישנא ונתאמ םיחקול

 וללותשהש ,םיימשיטנא םיערופ ,"םיצקש,, לש תויפונכ ינפב ץוביקה לע הנגהב

 םהישעממ ונל םילכנתמה תא עיתרהל ונדיצל םתדימעב היה ידו -- הביבסב

 .םיינודזה
 אלש יללכ ערואמ היה אל .זכרמל ץוביקה ךפה ריעב תינויצה תוירוביצב

 יחילש ריעל ועיגה רשאכ .ליעפ קלח וב ונחקל אלשו ץוביקה ירבח ול ונמזוה

 םע תוחישל םנמזמ בר קלח ושידקהו ץוביקל םיאב ויה -- תוינויצה תונרקה

 .ונירבח

 ,ץוביקה תיבל ריעב יקוסיעמ יתרזח רשאכ ,1933 תנש ףוסב ,תחא םעפ

 ןח תוקיפמ םינפ לעב ,רגובמ ידוהי בשוי הלוח רבח לש ותטימ דילש יתיאר

 חרואהו םיבר םירבח סנכתהל ולחה ביבסמ .םיעיר-תחיש ותא להנמו ,המכחו

 םייחה חרוא לע ,ץוביקה ייח לע תירבעבו שידיאב תולאש םתוא לאוש ינומלאה

 דצה ןמ יתדמע .ץראב םשפנ תאשמ לעו הרשכהל םאובל םיעינמה לע ,ןאכ

 ינומלאה חרואה ןיאה :רוהרה יב הלע עתפלו ,בר ןינע ךותמ החישל יתבשקהו

 שיא !? המ-ןמז ינפל יתעמש ןילופב רוקיבל בורקה ואוב לעש ,ןוסלנצכ לרב הזה

 .םוקמל הרקמב עלקנש ,יאלפ רקבמכ םהיניעב היהו ומשב ותוא ההיז אל םירבחהמ

 יתא רובעל ותוא יתנמזהו וילא יתשגנ -- תכלל ינומלאה חרואה דמע רשאכ

 .ינפל גיצהש תולאשה לע בישהל יתלוכיש לככ יתלדתשהו ץוביקה ינוכישב

 בישה -- "ןכ,, "..? ןוסלנצכ לרב התא ןיאה,, :ותוא יתלאש ,ותכל ינפל ,ףוסבל

 תומוקמב רקבל רתוי ול חונ יכ ,םיברב ומש תא הלגא אלש שקיב ךא ,יל

 .םש"םוליעב

 וב ,"ץולחה,, ףינס לש ונועמל חרואה הנפ ץוביקהמו -- ברע תעש התיה

 עתפל .בישקהו דצב בשי וכרדכו םלואל סנכנ אוה .םירבח תפיסא זא המייקתה

 םיכסהל םילוכי ונא ןיאו רז שיא הפ שיש יל םיריעמ,, : הפיסאה ר"וי זירכה

 והשימ .םלואה ןמ אציו לרב םק דימ -- "וניתופיסאב םירז םישנא לש םתוחכונל

 םירבחה ואצי דימו ןאכ היהש רזה שיאה לש ותוהז לע ר"ויל קתפ ריבעה

 .והואצמ אל ךא -- ושפחל בוחרל
 .הבחורלו הכרואל ,ןילופב םיפינסו םיצוביק לש הרושב ןוסלנצכ לרב רבע ךכ

4 

 ךותמ םא יכ תילכלכ הניחבמ אל קוחד זא היה הרשכהה יצוביקב בצמה

 םיטקיפיטרסה ךא ,םינש 6--5 הרשכהב ויהש םישנא שי .הרשכהב הכורא הבישי

 תוריכזמה ירבח לש םתדובעב רתויב השקה קרפה .םינטק םירועישב ועיגה היילעל

 שיא 100 הנומה הלודג הגולפל אובל םיכירצ ונייה .היילעל םירושיאה תעשב היה

 וא 25 ךותמ 1 -- תונטקה תוגולפבו ,דבלב םישנא 5 םכותמ רשאלו רתויו

 .שיא 0
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 תוריכזמ םעטמ םיאב ונייה -- ? היילעל םידמעומב הז בצמב וגרחב ךיא

 ידוהיה רוביצב ערואמל ךפה היילעל םירושיאל ונאוב רבדו הגולפל "שוג,ה

 יללכה בצמה לע ונרסמ הפיסאה התפב .הובג חתמ ררש םירושיאה תפיסאב .ולוכ
 םירדחה דחאב תרגתסמ התיה הרחבנש הדעווה .םירושיא-תדעווב ורחב ןכ ירחאו

 הרזח הלילב וב .היילעל םידמעומב םירחוב ויהו "שוג,,ה תוריכזמ ירבח םע דחי

 תריחבב םינוירטירקה .םירבחה ללכ ינפל היתועצה תא האיבהו הפיסאל הדעווה

 ;תירבעה הפשה תעידי ,הדובעל וסחי ,הלועה לש ותוישיא -- ויה םידמעומה

 .רתויב םיבוטב רוחבל התיה השיגה :רוציקב

 תופתתשהב התיה היילעל םידמעומה רושיאל המייקתהש ,תיללכה הפיסאה

 ורשוא ןהו -- היתועצה האיבה הדעווה .רדענ אל שיא .שממ זוחא האמ ,האלמ

 הלא .םייטמרד םיבצמל תאז לכב םידע ונייה הפיסאה ירחא .הפיסאה י"ע בורל

 םהל ויה אלש הלא בוט חור בצמב ויה ןכ ,םירשואמ תמאב ויה היילעל ורשואש

 ורשואי יכ וויקש ,םירחאה ןכ אל .היילעל םה םרות םג ברקתמש ואר יכ ,תויזנטרפ

 ךותמ ובזע םהמ םיטעמ קר ךא ,םיבזכואמ ויה וללה ;דוע ורשוא אלו -- היילעל

 תפיסא התיה ,ףוסבל .האבה תונמדזהל תוכחל ךישמהו רבגתה בורה .שואי

 .רקובה רוא דע יללכ דוקירב תמייתסמ םירושיאה

 .תולעל ורשוא רבכש הלא לש ףא ,היילעה תויעב ומייתסה אל דוע ךכב ךא

 לטוה הז יפלו "לוידש,, לכמ םיטקיפיטרס רפסמ ונל םיביצקמ ויה ללכ ךרדב

 םיטקיפיטרסב שומישה תא חיטבהל ידכ ךא ,םידמעומה רפסמ תא עובקל וגילע

 ודמעש םיטקיפיטרסה רפסממ םישנא רתוי םירשאמ ונייה ,בצמ לכב םאולמב

 -- היילעב הקספה האב הנהו .היילעל ןנוכתהל םהיתבל ועסנ הלא ףאו וגתושרל

 ילעב וללה ויה ןמז רחאל .הז גוסמ םירבח תואמ םרותל וכיחו ובשי םיפינסבו

 -- השק הייעב ,אופיא ,הרצונ .הרשכהה יצוביקב ובשיו וכישמהש הלאמ תוחפ קתו

 םלוכ לעו הלא לש םימדוקה םירושיאה תא לטבל טילחה "ץולחה,, זכרמו

 םירבחה ךא -- םישנאל השק ןחבמ תעש האב בוש .הרשכהה יצוביקל רוזחל

 .םהיצוביקל ורזחו הז ןויסנב םג ודמע םבורב

 תולדה יאנת ךותב ,תיפסכ הניחבמ ץראל תילגלה היילעה הרדתסה ךיאו

 היילעל ורשואש םירבחה ויה "שוג, לכב 1? ןילופב תידוהיה היסולכואה לש

 םיעצמאה יניינעב םג "שוג,,ה תוריכזמ םע דחי הלפיט וזו תוריכזמ םכותמ םירחוב

 לכל תפתושמ הפוק ההצונ תפתושמה תוריכזמה תעד לע .היילעל םייפסכה

 ילעב לע ךא ,םיבוהז 450 היה ץראל היילעה רודיסל ילמרופה ריחמה .םילועה

 לכ לש םתיילע רשפאל ידכ ,םיבוהז 700 םגו 600 דע ,רתוי וליטה תלוכיה
 היה אלש ,םיעצמא ירסוחמ םירבח ולעש םיטעמ אל םירקמ ויה .םירבחה

 -ושמה הפוקל תודוה ךא ,םתיילע ןובשח לע הטורפ ףא הפוקל סינכהל םתלוכיב

 .םירבחה לכ לש םתיילע הרשפאתנ תפת

 םיטקיפיטרסה תא לצנל ידכו ,גוז תולעל לוכי טקיפיטרס לכ לעש היה לבוקמ

 טקיפיטרסב ,הרוחבו רוחב ,םיינש םילעמו "היצקיפ,, םירדסמ ונייה -- םומיסקמב

 סחי םהל היהש םינבר ואצמנ .םינשה לכ הרשכהבו "ץולחה,,ב גוהנכ ,דחא

 ונייהחש תומישר יפל ,הלאכ תויביטקיפ ןיאושינ תודועת םיאיצומ ויה םהו וננינעל

 ודמע ,םימיל .ץראל םילועה רפסמ תא םיליפכמ ונייה ךכל תודוה .םהל םישיגמ
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 םיטקיפיטרס איצוהל ולחהו -- ונידיב הטוקנה הלועפה לע ץראב טדנמה תונוטלש

 ...דבלב םידדובל םידעוימה
 זכרמ לע הרשכהב םירבחה דצמ ץחלה רבג היילעב רומחה בצמה בקע

 םינכומ ונאש ונעדוה .ץראל תילגל-יתלבה היילעה תרבגהל לועפל "ץולחה,

 .'ב היילעב ךורכה ןוכיס לכל

% 

 הלועפל יתארקנ 1934 תנש לש הפוסב .קצולב ידיקפתב יתישע םייתנשכ

 ."שוג,,ה ריכזמכ ,יקסבו'זילב ןתנ 'חה אב ימוקמבו השראווב "ץולחה,, זכרמב

 לש םיקעוזה םהיטבמ ילא םיוולתמש יתשח -- השראוול קצולמ יתאצ םע

 ,תוריהמה לכב ,ץראל ונתיילע ןעמל םכתלוכיב רשא לכ ושע : םוקמב םירבחה לכ

 ...םיכרדה לכב
 רניו ףסוי

 1976 ,שבוכה תמר

 ושגפנ שדחו ןשי

 לפשו תואג לש תופוקת היתודלותב העדי הציבורבמודב הבוסולק תגולפ

 לפש ימי רחאל ,תואגה תופוקתמ תחאב םשל עיגהל לפג ילרוגב ;ןיגוריסל

 .םיכורא
 תועש רחאל ,גלש ףוטע םלועו רק ףרוח םוי ,1933 רבמצד ימימ דחאב

 הרשכהל יתעגה ,הינמרג לובג לע ,הבייארג יריעמ תבכרב העיסנ לש תובורמ

 .הציבורבמודב

 תרחבנ הצובק -- ונייה ,"םיקי'צדולוקה,, תצובקב ימוקמ יתאצמ הרהמ דע

 -וטאג,,ל םילודג ץע ילוב תוינורק יבג לע םיליבומו םיקפסמה םיקזח םירוחב לש

 םיכפוהו םירסנמו ,םייקנעה ץעה יעזג תא םיעלובה םירושמה יעול םה אלה ,'םיר

 .אוצייו קוויש יכרצל ,הנוש לדוגמו יבועמ םישרקו תוחולל םתוא

 הרכש ךא ,דחוימב השק התיה ,יתינמג םהילעש ,"םיקי'צדולוק,ה תדובע

 ,הדובעה ילהנמו םיחיגשמה לש דימת החוקפה םניעמ ונייה םירוטפ ןכש ,הדיצב

 ןיאו ,המ יהיו -- קספה ילב "םירוטאג,ל ץעה ילוב תא קפסל ךילעש רחאמ

 ,יאמצע תויהל ,אופיא ,הכוז התא ;ץוחבמ םיזוריזל אל ףאו תונעטל םוקמ ןאכ

 -- "םיקי'צדולוק,ה תצובקל בושח ןורתי דוע ...ךנמזב טלושו ךיצמאמל ןותנ

 תנמב םוי-םוי "םיקי'צדולוק,ה וכז השקה םתדובע לשב .רתוי בוטה ןוזמה אוהו

 ..םייעובשל תחא קר םיתעלו עובשל תחא התומכשל וכז םירבחה ראש לכש ,רשב

 ינפל ,תחא םעפ .םירופאו םישק םייח ,ץוביקה לש םוי-םוי ייחל יתסנכנ ךכ

 תנחתמ ורזחש םירבח המכ לכואה רדחל וסנכנ ,ברעה תרמשמב הדובעל יתאיצי

 -הז העיגהש ,יקסלובוט הרופצ המשו האנ שובלב הרימת הריעצ םתיאו תבכרה

 הילא יטבמ יתינפה הדובעל יכרדב .הנדורג דילש לדיקס הרייעהמ ,ץוביקל התע
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 תורמשמב יתדבע יכ ,היתיאר אל ןכמ רחאל הלעמו םייעובש ...ושגפנ וניניעו

 -- החונמה ימימ דחאב ...ינתוולל ףיסוה אוהה ףוטחה טבמה ךא ,הלילו ברע

 דחי ונתוא רשקו ונלרוג עבק ןושאר טבמ ותוא יכ ונינשל ררבתהו היתשגפ

 .הזה םויה דעו זאמ ,ונייח ימי לכל

 .םיניינעה לועב יתסנכנו הגולפה ריכזמכ יתרחבנ המ"ןמז רחאל

 ךא ,םיניקתו םירדוסמ הרבח ייחל תמרות הנניא תורמשמ שולשב הדובעה

 -ניא תריסמ לע ונדקש ,תוחישו תופיסא תועיבקב םימייקמ ונייה לוכה תורמל

 דומילל םיגוח ומקוה ,לארשי-ץראבו לודגה םלועב השענהמ הרבסהו היצמרופ

 ."ץולחה,, תורפסבו "רבד,,ב תפתושמ האירקל ןכו ,םזילאיצוסלו תונויצל ,תירבע

 וליפא .הרבחב דכלמ םרוג וויה "הרוה,,ה ידוקירו רוביצב הרישה ןכו הלא לכ

 תצובק דימת הדמע ונלוממו ונלש ץוביקב המקוה לגר-רודכ קחשמל הצובק

 ןיצק לש ונב ףא םהיניב ,הציבורבמוד הרייעב "םיצקש,,מ תבכרומה לגר-רודכ

 תוליעפה תא הנכיסש טעמכ םיקחשמה דחא תעב ולגרב העיגפש ,הרטשמה

 םוקמ תברקב םרזש רהנה ימימב םיצחרתמ ונייה ץיקב .הלוכ ונלש תיביטרופסה

 ;ונברק תא עבת םג רהנה ךא ,תדרגה תרצ לע רבגתהל ונל הרזע רהנב הציחרהו

 רבקנש ,השראוומ ריעצ רוחב ,ל"ז יקסניבמד ,ונירבחמ דחא וב עבט םימיה דחאב

 ...הציבורבמוד לש ןימלעה-תיבב

 ךא ,שיא םיפלא תורשע הפיקהו ןילופב "ץולחה,, תעונת הלדג םהה םימיב

 .ןילופ יבחרב םירזופמ ויהש ,הרשכהה יצוביקב םוקמ אצמנ םהמ קלחל קר

 לע םינש םיבר וכיח הרשכהבו הרשכהל האיציל םיבר םירבח וכיח םיפינסב

 :םישוגל הקלחתה הרשכהה תכרעמ .ץראל היילעל ,םיטקיפיטרס תלבקל םינש
 ,תובר תוגולפ ליכה הלאמ דחא לכ .בוכורבו יח-לת ,בוכורג ,הירחש ,הבוסולק

 התיה םישוגה לכ ןיב .תולסחתמ ףאו תוקמטצמ ןהמו תובחרתמו תולדג ןהמ

 ואשג ,םה רשא לכב ,הישנאו ,"ץולחה,, תעונתב רתויב תמסרופמ הבוסולק תרשכה

 ."הבוסולק שוג,,ל םתוכייתשה תדבוע הואגב

 דעו לודיג לש ךילהתב םוקמב ץוביקה אצמנ בוש הציבורבמודל יאובב

 הבוטל -- םיינמז -- םייוניש ולח המצע הבוסולקב םג .שיא 1007ל עיגה הרהמ

 ףסונ .הלעמו שיא 150-ל עיגה םוקמב םירבחה רפסמו תונוטלשה לש םסחיב

 תורעיב ,םיחדינ תומוקמב תונטק תוגולפ המכ דוע הבורקה ונתביבסב ואצמנ ךכל

 םיריעצ תדובעמ הסנכהה לע ססובמ ילכלכה ןמויקש ,תבכר תונחת דיל וא

 ,רחא םוקממ יהשלכ תיפסכ הרזע אלל ;םישק םיאנתב ,ןויסנ ירסח תוריעצו

 השק ךא ...אושנ אלל תופיפצב םירגו בערב םיתעל לבוגה לד ןוזמב םיקפתסמ

 .תיתרבח-תיתעונת הניחבמ השגרהה התיה הלא לכמ

 שוביכל הנתינ בלה תמושת .תובר תוגולפ ול ופסונו בחרתה "הבוסולק שוג,

 הבוסולקב .קצולל הרבע "שוג,,ה תוריכזמ .תיצולחה הרשכהל תורייעהו םירעה

 תוליעפהו םייחה ילושב ,הנחמה תוצקב תואצמנ ןהש השגרה התיה הציבורבמודבו
 ןרקל הקחדנו התלודגמ הדרי ,הרשכהב םאו ריע התיהש ,הבוסולק ..."שוג,,ה לש

 -זממ תוקחורמה תוגולפב תודידבה תשגרה תא וריבגה םילודגה םיבחרמה .תיווז

 יחילשו זכרמה ירבח לש ןכו תוריכזמה ירבח לש םירוקיבה ,קצולב "שוג,,ה תוריכ
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 וצלאנש ,םירבחה בלב הערל םהיתותוא ונתנ הלא לכו -- םיטעומ ויה ץראה

 .םיטקיפיטרסב רוסחמה בקע ,תובר םינש הרשכהב תוהשל

 ינאו הבוסולק שוג לש תישילשה הצעומה קצולב המייקתה 1934 ץרמ שדוחב

 הכשמנ העיסנה .הצעומב םוקמה תא גצייל הציבורבמודב ורחבנש םיינשהמ דחא

 קלח .העיסנה תואצוהל קיפסמ ףסכ םוכס ןיא ונידיבו ךרדל ונאצי .םידחא םימי

 -קודנוק,ה לע םירעהל ונחלצהש רחאל ,םיסיטרכ אלל תובכרב ונישע ךרדה ןמ

 ...םיעסונה לש םיסיטרכה ירקבמ ,"םירוט

 לכמ םיבר םירבחו םיריצ הב ופתתשהו םימי המכ הכשמנ "שוג,,ה תצעומ

 תושר תא זא יתלטנ .ץראהמ םיחילשו "ץולחה,, זכרממ םירבח ןכו תוגולפה

 יכלהו הציבורבמוד לש תודחוימה היתויעב תא הצעומה ינפב יתילעהו רובידה

 .תושדחה תויוחתפתהה חכונ םירבחה ןיב חורה

 היה הבוסולק ריכזמ .הגולפה ריכזמכ יתשמיש 1934 תנש לש ץיקבו ביבאב

 הדילוה וניתומוקמב תודידבה תשגרה .(ץראב רטפנ) ל"ז ןברוג לידנמ 'חה זא

 .םישופיחו הסיסת

 השיגפל מ"ק 40--30 לש "סוידאר,,ב רשא תוגולפה תא סנכל ןויערה הלע זא

 ,ןירוה ,הציבורבמוד ,הבוסולק :ונמנ וללה תוגולפה ןובשחב .הציבורבמודב

 307-כ זא התנמ תונורחאה תוגולפה שולשמ תחא לכ ;הקבונוטנא ,הקבולפר

 וסנכתנ ,1934 ץיקב ,ימשרה החונמה םוי ,עובשב ןושאר ימימ דחאב שיא

 ימו הלגעב ימו תבכרב ימ ,וללה תוגולפה ירבח לכ טעמכ הציבורבמודל ואבו

 ןגראתהל תונוכנהו ןוצרה הב וטלבש ,הרע החיש ךות ונילע רבע םויה .לגרב

 תושיגפ ,ףתושמ ןולע תאצוה י"ע ,תיתרבחו תיתוברת ,תילכלכ תוליעפל דחי

 לש תדחוימ תינוגרא תרגסמ תמקהל דוסיה חנוה ךכ .תידדה הרזעו תופוכת

 .קצולב תיזכרמה שוגה תוריכזמ דידלע ,"הציבורבמוד-הבוסולק הנשמ שוג,

 -מודמ 2-ו הבוסולקמ 3 ,םירבח 5 תב תינמז תוריכזמ הרחבנ השיגפ התואב

 םע םירבדב אובל זא ונטלחה .תוריכזמה תלועפ תא זכרל ילע לטוהו ,הציבורב

 ןינעב ,השראווב "ץולחה,, זכרמל תחלשמ רגשל ףאו קצולב "שוג,ה  תוריכזמ

 אולמ לע ,הציבורבמוד-הבוסולק שוג םק םתמכסהבו -- השדחה תרגסמה תמקה

 הקולחה תרגסמב היילעל םירושיא ללוכ ,"שוג,,ה תוריכזמל תוינוגראה תויוכמסה

 ואב הבוסולקל .וירבח רפסמל םאתהב ,שוג לכל ובצקוהש ,םיטקיפיטרסה לש

 קצולב "שוג,,ה תוריכזממ רניו ףסויו "ץולחה,, זכרממ הני'צשוו עשוהי ח"'חה זא

 ומקוה ךכ .ונלש "שוג,ה תמקה תא ורשיאו תיבויחה הטלחהה לע ונל ורסמו

 הנשימ ישוגל קלחתה לודגה הבוסולק שוג ; קסירבבו הברווב ףא חנשימ ישוג זא

 .ךרדלו הטישל יוטיבכו למסכ הבוסולק לש המש תא םיאשונ םלוכו

 התלעה דחוימה שוגה תווהתה .ונירוענ ושדוח וליאכ הנשימה שוג תמקה םע

 אל םנמא .היח תושממכ ןילופב תיצולחה הרשכהה תפמ לע הבוסולק תא שדחמ

 -ולקב ךא ,םיחתפתמהו םילודגה םיינוריעה םיצוביקה תמועל רפסמב םיבר ונייה

 וריכזה קר אל ;רבעה תומימ ןיסחויה-ןליא קר אל ראשנ הציבורבמודבו הבוס

 םג םא יכ ,תדחוימה םתפוקת תאו ונל ומדקש םינושארה םיצולחה תא הואגב

 לעופב ראופמה רבעה תומימ הרשכהה חסונ תא לוכל ריכזה ונלצא םייחה יפוא
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 ,םיבר הדובע תומוקמ ינפ לע רזפתהל םירבחה וצלאנ םירעב הרשכהב .שממ

 הדובע תומוקמב דחי ונלוכ ונדבע ןאכ וליאו ,תונטק תוצובקב וא םידיחיכ בורל

 -ומהב הדובעל דחי ואצי תורוחבו םירוחב ; הרסנמבו הבצחמב ,םילודגו םיזכורמ

 םיצולח) "םיצולח עשיטאטש,,מ ונייה םינוש ...םהה םימיבכ ,דחא םוקמב -- םהינ

 ,םינוש םיחרואו םיחילש ונילא םיאב ויה ןמזל ןמזמ .םיבר םינבומב (םיינוריע

 תומוקמ ,השדחה הפוקתב "תונשי,,ה תורשכהה ,הציבורבמודו הבוסולק תא תוארל

 תיסאלקה תומדה לע םויכ םג רומשל םיכישממו הרשכהב םינושאר תוכז םהלש

 הביטח ןיעכ ונייה הרשכהה יצוביק לכ ןיב .ןילופב תיצולחה הרשכהה לש

 .תישרשו תירוקמ ,תדחוימ

 םילעפמ ודסונו םיימינפה ונייחב המזיה הרבג דחוימה "שוג,ה תמקה זאמ

 ,אדיורב הפי 'חה ונכותב התשע המ ןמז .הכרבלו תלעותל וגל ויהש ,םיפתושמ

 םיחתפמש ,רזע יקשמ לע ונל הרפיס איה ."ץולחה,ב הלועפל ץראהמ החילש

 תימצעה תכורצתה קופיסל היפאמ ונלצא המקוה זאו ,לארשי ץראב םילעופה

 ,חבטמהמ לכוא יריישב םתסבאה ידי-לע ,םייח ילעבל ריד םקוה ןכו ,םחלב ונלש

 הנוזתה תמר התלע הלאל תודוה .ימצע לודיגמ הבוסולקלו ונל רשבה תקפסאל

 לדה לכואה תרגישל דוגינב ,תוכיאהו תומכה תניחבמ הבוסולקבו הציבורבמודב

 .הכ דע התיהש ,ינוגדחהו

 -יבה .ןיפילחל הציבורבמודב וא הבוסולקב תסנכתמ התיה "שוג,,ה תוריכזמ

 תוגולפב .תועיבקב ,תובורק םיתעל וכרענ "שוג,ב תונטקה תוגולפב םירוק

 הבר םירבחה בלב הקעומה התיה -- הקבונוטנאו ןירוה ,הקבולאפאר -- תונטקה

 תונחתב ואצמנ יכ ,לודגה םלועהמו בושיהמ קותינהו ןטקה רפסמה בקע ,רתוי דוע

 יכ ,םירבחה תשגרה תא וקזיח הלא תומוקמב םיפוכתה ונירוקיב .תודדובמ תבכר

 .םה םידדוב אל

 וכרענ םעפל םעפמ .השדח הרוצ ושבל "שוג,ה תוגולפב םייתעונתה םייחה

 -מודל הבוסולק ןיב רקיעב ,םיידדה םירוקיב םיכרוע ונייה ןכ ,תושיגפו םיסוניכ

 .וניניב םירשקה וקדהנו ,הציבורב

 יתרחבנ ,הציבורבמוד שיא ,ינאו ,הבוסולקמ ויה "שוג,,ה תוריכזמ ירבח בור

 ,םימיל ריעצ ינדוע ימצע ינאו 25-ל 18 ןיב ענ םירבחה ליג ."שוג,,ה ריכזמכ

 תובושת תתל חרכהה ינפב יתדמעוה תחא אל .הרשכהב םירבחה ראש לכמ דחאכ

 ,ןמזל ןמזמ תוררועתמ ויהש ,תוישיא תויעב םגו הלכלכו ןוגרא ,הרבה תויעבל

 ,תוגולפב היילעל םירושיא ריבעהל המישמה לומ ספאכו ןיאכ ויה הלא לכ ךא

 ןאכ יכ השגרה ךות ,הריחבו ןוימ תודעווב "שוג,,ה ריכזמכ יתופתתשה ידידלע

 ...םדא תולרוג םיכתחנ

 ,םיינוריעה םיצוביקב ,רחא םוקמב זא רבכ היה הרשכהה ייח זכרמ ,רומאכ

 רבכ היה אל הרשכהה יצוביקב .תומוקמה לכל היה המוד ישונאה בכרהה ךא

 םילעמ ויהו תמיוסמ תויכשמה התיה ,םנמא .םינושאר לש םגוסמ יצולחה סופיטה

 ךותמ ,םירחא ויה הרשכהב םישדחה םישנאה ךא ,םימדוקה םיצולחה תא סנ לע

 -כהב הבישיה .תבחרתמ תיממע העונתל רבדה יעבט ףא ילוא .לארשי תיב ןומה

 -פאל ופיצו ,םינש 7-6--5 הרשכהב ואצמנש הלאכ ויה .בר ןמז הכשמנ הרש
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 -זיפט ועיגה םיטקיפיטרסה .היילע רסוח לש הפוקת -- ןהה םינשהו ,היילעל תורש

 -יטרס 5 תודחא םינש רחאל ונתינ ,שיא 100-כ התנמש ,הציבורבמודל .ןיפט

 תואמ ךותמ .םיטקיפיטרס 18 קר -- ולוכ הציבורבמוד-הבוסולק שוגל ,םיטקיפ

 ךותמ דחאב רוחבל חרכהה .היילעל רושיאל וכז םידדוב קר ,ונתא ויהש ,םישנא

 ,םירחאה לכ יכ טילחהל הז םע דחיו היילעל תוכזה תא ול קינעהלו שיא םישולש

 הנש דועב אוביש םרותל תוכחל וכישמי דוע ,בר ןמז הרשכהב רבכ םיאצמנה

 לש תולילו םימי ילע ורבעו שפנ"ייוניע יל םרג הז לכ -- שולשו םייתנש וא

 ...םיבואכמו םיטבל

 םייתנש דוע ךישמהל לטוה ילעו ,1935 תנשב היילעל הרשוא ,יתרבח ,הרופצ

 יתראשנ ינאו -- היילעל ןנוכתהל הירוה תיבל זא האצי הרופצ ."שוג,,ב הדובעב

 תונוטלשה י"ע עתפל יתארקנ 1935 תנש לש ץיקה ףוס תארקל .יתדובעב

 -שהל ידכ םיכרדה לכב יתלפיט ,יתרייעל יתאב .ינלופה אבצב תורישל בצייתהל

 העיגה דימו השראווב זכרמל ףוחד בתכמב ךכ לע יתעדוה .ליעוה אללו -- ררחת

 -- יתישע ."טקיפיטרס -- ךתושרל ,תולעל ךתלוכיכ השע,, : תיפרגלט הבושת

 שדוחבו "םילשורי,, תיקלטיאה הינאב הצרא ינאו יתרבח ונגלפה .ךרדל יתאציו

 ץוביקה תוריכזמב היילעה תדעו תטלחה יפ-לעו הפיחל ונעגה 1935 רבמטפס

 .השולשה תעבגל ונחלשנ

 הבוסולקב תשדוחמה תואגה תפוקת הכשמנ אל ונילא ועיגהש תועומשה יפל

 .הבוסולק הלסוח 1937 תנשב .רבשמו לפש ימי ואב בושו בר ןמז הציבורבמודבו

 ..תחא הנש דוע קר ךשמנ המויק ,הציבורבמוד ,הריכבה התב
 יאגזד ריאמ

 1976 לירפא ,תניע

 "תכנתחמה הברויי

 תמחלמבו תולדב העוקשה ,םינוילימה תב ןילופ תודהי תא .1933 -- הנשה

 לע םרחה תמסיס תצמאמ תינלופה הלשממה .ץוחמו תיבמ םיעוזעז ודקפ ,םויק

 האיציה ירעשש ,םיברב הזירכמו (5ש6] 60 5ש680!) "ולש לא דחא לכ,, :םידוהי

 ירעש לע םיקפדתמה ,םיצאנה תויפונכ תוללותשמ הינמרגב ...םידוהיל םיחותפ

 המוה םבור בל ,הרואכל .םינפבמ עסושמו שאוימו גאדומ ידוהיה רעונה .ןוטלשה

 ,תוצעומה-תירב ועמשמ "חרזמ,, ונממ םיקלחל .םינוש "םיחרזמ,, שי ךא ,החרזמ

 הב תמקומ ףאו םידוהי תאנש הב ןיא העומשה יפלש ,תיטסילאיצוסה תדלומה

 ידוהי ברקב רקיעב ,רתוי ובר ךא .ןא'גדיב-וריבב םידוהיל תילאירוטירט תדלומ

 -- החרזמ םשפנ תאשמש רעונ ינב ,םיידוהיה םייחה יזכרמו תונטקה תורייעה
 .תובא-ץראל

 .ינויצה יצולחה לעפמה תרושב םמע ואיבה תדבועה לארשיזץרא יחילש

 ,יתלדגו יתדלונ הבש ,היסור--ןילופ לובג לע תחדינה הרייעל םג העיגה וז הרושב

 יתינקו יתדמל ובש ,הנליוובש "תוברת,, םירומל שרדמה תיבב םילג התכה איהו

 ,ץוביקל ,המשגהל ,הרשכהל האירק המע האשנ תדבועה לארשי ץרא תרושב .תעד
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 רנימסל םדוק יתוא האיבה וז האירק .''ריעצה-ץולחה,ו "ץולחה,, תעונת יי'ע

 .1933 ץיקב ,השראו דילש ,בוכורגב "ץולחה,, תעונת םעטמ ךרענש םיכירדמה

 בתכמהו רנימסה

 הפיאשכ ילוא ותוא םירידגמ ויה םיגולוכיספ .ינעינה יתעדי אלש ימינפ ףחד

 אוהה רנימסה לא ינאיבהו ידומיל תא קיספהל ינעינה הז ףחד .ימצע שומימל

 יעדוי תוריעצו םיריעצ םישימחכ ופסאתנ בוכורגב .םיבורקו םירוה תעד תורמל

 ,תינלופה תוברתב םיללובמו תימואל תידוהי העדות ילעב ,תינלופ ירבודו תירבע

 םיובנירג קחצי יפמו לארשיל תוילעה לע רזש ןמלז יפמ תוביהלמ תאצרה ועמשו

 חור תרעס ,ינויגה ףקותו תובהלתה לש ףורצ ןאכ היהו ,תונויצה תודלות לע

 אקווד התיה ילע המתוח העיבטהש תינתלעפהו תינדקשה חורה .תעד לוקישו

 ,ץולח לש ףוריצ למיס ויתוחרואבו ותומדבש ,דורח-ןיע שיא ,דשא בקעי לש וחור

 תדימב םירחאו ומצע ןדו טבלתמו רסייתמ ,ירנרב רובג לשו תדלומה הנובו בשיימ
 ,"ץולחה,, ירקיע לע -- ומצע לא רביד וליאכו חחוש אלא ,הצרה אל אוה .ןידה

 העובטה תידדה הרזעל הייטנה לע ,עבטב םייחה לעו תינפוגה הדובעה ךרע לע

 .תישיאה המשגהה תבוח לעו םדאה תומלש לעו (ןיקטופורק חסונ) םדאה בלב

 המוק,, :"ןאל,,ב ,גרבראייפ לש ורובג ,ןמחנ לש ויבא ,ברה רבדכ ילא ורבד יהיו

 ןמזה תא תולבל ונל הלילחו 'ה תא דובעלו דומלל ץוחנ הזה םלועב !הכלנו
 ."םיעותעת ילבהב

 ריעצה ינא ךא ,הרשכהה ץוביקל ךרד רנימסה ללס טעמכ יעבט חרואב

 ,הנליוול בושל הפיאשה בוש יב הררועתנ (הרובחב םיריעצהמ וא) הרובחב

 הכובמב ינאשכ יתיבל השראוומ יתרזח .הארוהל יתרשכה תא םילשהל ,רנימסל

 דשא בקעי יל בתכ 21.4.33 םוימ בתכמב .םידגונמו םינוש םידדצל ךשמנו
 : ןלהלכ

 ירבח לכ .ךריעב רנימסהמ ןמזה לכ תאצמנש רבדה אוה דואמ ער ,יתעדל,

 שיו "ריעצה-ץולחה,,בו םיצוביקב הלועפל וסנכנ ,םיינשדדחאל ץוחמ ,רנימסה

 םירפס לע שלוחה ,התא אקוודו ,תוחוכ םיחתפמו הדובעב הפי םילועש םהמ

 ךירבח ראשמ רתוי קוקז אלה התאו ...ךתיבבו ךריעב םש ץמחנ ,תוטטיצו תועדו

 - -- - .הלועפ לש תושממל ,העונת לש תעמשמו הבוח לש לזרב טעמל רנימסב

 רגילק .ןמזמ הז לע טלחוה רשאכ ,ץוביקה הברוול תולעל ךילע ,רוציקב

 אל לובסת ,ץולח לככ ךרדל אצת .ךרדה תואצוהל םיפינסל תואחמה ךל רדסי

 ":ךתאצ תא החדת לא -- -- -- דמלת םג לבא ךרדב טעמ

 ידימלת ריקומו ןירדהמל תווצמ רמוש ידוהי ,אבא .רחא דצל וכשמ אמאו אבא

 שקיב רימ תבישי תא בזע ונבשכו תונברה אסכ לע בשי ונבש הוויק ,םימכח

 ףרטצנ התע .הרות לש הינסכאל רוזחא אל םא םרחב םייאש ,הרייעה בר תרזע

 ןעמלו הזה םלועב (םהלו) ול בטיי ןעמל ,וידומילב ךישמיש םנבב וריצפהש אמאל
 תעד שוכרל הפיאשה תמעפמ אסיג דחמ .יוצח בלהו .אבה םלועב קלח ושריי

 תוארוהו םיחילשה ירבד יברקב ולחלח אסיג ךדיאמ ,תינחור היילעב תוכזלו

 ...רנימסל יאוב ינפל דוע יתארק םהיבתכ תאש ,ןודרוגו בוכורב ,רקסניפ

 : תודחו תורורב יל בתכ ,"ןאל,,ב ןמחנ לש ויבאכ ,דשא בקעי ךא
 לא ךתא רשא ךתרותלו -- -- -- - לועב םתרת -- זחופ תצקו התא ריעצ,,

 "...הדובעב לשחת איה תישיא תמא תרות םא ,גאדת
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 .ףכה תא עירכה דשא לש ובתכמ

 הברווב םייחה

 התיהש ,הברוול "ידוהיה םעה לש היצזיביטקודורפה ךילהתב ףתתשהל,, יתאצי

 יתלטלוט ,םיצולחה תאצכ יתאצי .הבוסולק ץוביק לש תוילוגסה ויתוגולפמ תחא

 יתאבש דע ,ןילהווו היסלופ תוליהק ינפ לע יתרבעו הנחתל הנחתמ תבכרב

 .הברוול

 ; םיאניתשלפה תיבכ םייוגה ברקב עדונ תיבה .הרייעה יתכריב ןכש ץוביקה

 .("םיאניתשלפ,, ,םינויצה ,ונא ונארקנ ,ןילופב םהה םימיב) | ססמג 28165ע06ש

 ,םיפוא ויה וב ,תופיסא םלואו תוברת תיב םג שמישש לכואה-רדח אצמנ הז תיבב

 םירבח תפיסאב תומשנה תוממחתמ ויה ובו ,הצחרל םימ םיממחמו םילשבמ

 .גח תביסמבו

 םינשי ויהו קחודה לדג םירבחה וברשכ .הביבסב םירזופמ ויה םירבחה ירוגמ

 ינשה לנויצאנרטניאה ידיסח םע םבורב ונמינ הברו ירבח) "םילנויצאנרטניא,ב

 הכז םירבחה וטעמתנשכ ךא ,(...דבלב תומוק יתש תב הטימב ןכ לע וקפתסהו

 ויתורבחו ץוביקה ירבחו הרסנמב היה ירקיעה הסנרפה םוקמ .תודיחיב ןושיל קלח

 .רודיסבו הקבדהב ,העצקהב ,הריסנב ,םיצע לש הקירפו הניעטב הב ודבע דחאכ

 הקופתה חוכ ויניעב ןחוב היה ,תקולחמב יונש ,םוקמה בשות ידוהי ,הדובעה להנמ

 .יתלספנ אל יתחמשל .רתויב םיענ היה אל הז ןחבמו דחא לכ לש

 ךכו -- יתעדי .ושקתנ ירירשו ולבייתנ ידיו ומויב םוי ידמ יתדבע הנש יצחכ

 רחאל ץוביקל אבש .ב.מ .העונתבו ץוביקב דיקפת יל דעונש -- יל זמרנ

 ,וביצקת ןוזיא לע קבאנש ,הברו ץוביקל תיקשמ תוירחאב אשנו חארוהל רשכוהש

 ומצע תא ;"רכשי,,ו "ןולובז,, ןיב םידיקפת תקולח יל עיצהו דחוימב ילא רבחתה

 ."קינתוברתה,, ,"רכשי,, דיקפת תא עיצה ילו ,טסיקשמה ,"ןולובז,, דיקפתל דיעוה

 ססבתה ,רומאכ ,ךא ,תורישב ודבע ףא תורבחו םיצע יבטוח םג ץוביקב ויה

 יפל תמלתשמ הדובעה התיה הליחתב .ץעה תיישעתב ,הרסנמב הדובע לע ץוביקה

 השק התיה אל הרסנמב הדובעה .תונלבקב דובעל ונרבע ןכמ רחאל ,ימוי סיסב

 תוקזחה ורדוס וז הדובעב .ץע ירזג לש הקירפו הניעט :היה הרקיע .דחוימב

 הבוח יולימ לש השגרה ךותמ יתדבע .םירבחבש םיכרה וא ,םישלחהו תורבחבש

 תובהלתה ךא ,"לאגנ הדובעב,ש ,העונתב ינודמיל ךכו ,יתנמאה יכ ,תימואל

 -בעל םירועיש :בל לכב יתרסמתנ הלש ,תוברתה תדובעב הנדס האצמ םירוענה

 .ןהיפתתשמ לכ -- יל המדנ ךכ -- ורישעהש ,ץוביק תוביסמו ך"נתל גוחו תיר

 םיאכנה תאו הניו ידרומ םע ץוביקב התרשש תוהדזהה חור תא ינא רכוז

 יל ןת, רישב הייוטיב האצמ תוהדזהה .הלפנ המודאה הניוושכ ונילע ודריש

 .ץוביקב רשוהש ,"תלבוימה ךדי רבח

 םינוירטירקה .היילעל םידמעומ רשאל ודמעשכ ץוביקה תא הדקפ תוררועתה

 התיה םהיניב עירכמה ךא ,תירבעה ןושלה תעידי ,הרשכהה ךשמ ויה םיירקיעה

 תובזכאו תולודג תויפיצ ץוביקל ונוכנ ןאכ .ץוביקל רבחה תכילהב הנומאה תדמ

 ...תורמ

 םימיבש רכוז ינא .ץראה ירעש תריגסו הדובעה רסוח ימי ויה םישק םימי

 -- הרמה תואיצמה ףא לע .ץינמרקבו בוליביזדרב םיצוביקב רקבל ילע לטוה הלאכ
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 ,ץינמרקב ץוביק תפיסא חכשא אל .ונבש םירוענה חורבו ונתנומאב ונדדועתה

 תרישב המייתסנ איה ךא ,בערה ףס לע דמעש ,ץוביקה לע ףחיר הלאש ןמיסשכ
 -ו םירבחה תורבגתה האטיבש ,("לגויצאנרטניא,ו  "הנקזחת,,) הרידא םינונמיה

 .םתודכלתה

 הברו לש הדוחיי

 ."תכנחמה הברוו,,כ ול ואיצוה ןיטינומו וב ואגתהו םצוביק ובהא הברו ירבח

 תויללכב הלגדש רעונ תעונת ,"ריעצה-ץולחה,, יכינח לש ןיערג זכרתה הברווב

 תירבע תוישרשל ,תונכלו תוטשפ ייחל תדחוימ תושיגר החפיטו תיצולח המשגהבו

 המשגהה תבוח לע ,םזילאיצוסו תונויצ לע רבדל וברה הברווב ,ןכא .תילעופו

 לילצ רידת הב עמשנו םיירבע רפס"יתב יכינח ונפוה הברוול .ץוביקה ךרדב

 .תירבעה הפשב ןקלחב ולהנתה תופיסאה ףאו ,תירבעה הפשה
 ןכ לע היה רשפאו תועובק תורמשמבו דחא םוקמב ודבע ץוביקה ירבח

 .ןהב קלח תחקל ולכוי לוכהש ,תופיסא סנכלו תוביסמלו םיגוחל םינמז עובקל

 ."הרובח,ל םירבחה תא הדכיל "דחיב,, תונמדזהה יכ קפס זיא

 -הו ,םירחא םיצוביקב וא הבוסולקב ומכ ,תכרפמ התיה אל הברווב הדובעה

 םינוידל רשוכ תועש הב ויהש ,המית ןיא .תלבסנ התיה הדובע םוי רחאל תופייע

 .יפוא חפטמ םייח "יווה,, חב רצונו םיחוכיוולו

 תויודכלתה עבטה ךרדב תומקרתמ ,םירבח תואמ הנומה ,לודג ץוביק תרגסמב

 .רתויב תימיטניא הבריק סיסב לע םימצמוצמ םיאת םישבגתמו תויטסירלוקיטרפ

 אל ךא .םירוגמה תיב בור יפ לע היה םסיסבו הברווב ףא ושבגתה הלאכ םיאת

 תיללכה הפיסאה .ףיקמה ביטקלוקה אלא ,םייחב ןוטה תא ונתנ ולא תויושבגתה

 ןופצמ תאפמש ,המוד .יביטקלוק ןופצמל יוטיב אלא ,דבלב תוסנכתה אל התיה

 תומילא לש תויוצרפתהו םינימה ןיבש םיסחיב תורקפה ,הדובעהמ תוטמתשה ויה הז

 .הברווב תוגירח תועפות

 תאפמ רחא ץוביקל הברוומ הרבעהו ץוביקל ורשקתה םירבחש ,המית ןיא

 .דחאכ םיראשנהו םירבעומה יניעב הידגרט הבשחנ הדובע רסוח

 זכרמ דיל המקוהש ץוביקה תוריכזמב ,העונתב תוליעפל הברוומ יתאצי

 יתייה אל .ןויע ימיבו ץיק תובשומב הכרדהל -- רקיעבו ,השראווב "ץולחה,,

 רחא שוקיבה .ץוביקה עזעוז תוביצי לש םייתנש רחאל .םינורחאה הימיב הברווב

 דודנל וצלאנו הדובע ירסוחמ וראשנ ץוביקה ירבח בורו קספ הרסנמה ירצומ

 לטב הברווב הרשכהה ץוביק .ןילופ ברעמבש הרשכהה יצוביקב טלקיהלו קחרמל

 לארשי תיב לכ םע ולבוהש םירבחה םיבר .האושה אוב ינפל דוע םלועהמ רבעו

 ולעו םמולח םישגהל וכז הברו ירבח ןיבמ םיטעמ .תוומהו זוכירה תונחמל

 תנידמב םיאצמנו ודרשש םיטעמה לש םהיתויווחו םהיתונויסנש ,קפס ןיא .ץראל

 אלש ישפנ ןעטימ םמע םיאשונ ,ול הצוחמו ץוביקב ,םהש םוקמ לכב לארשי

 .ושעי היכינח רשא לכב "תכנחמה הברו,, לש היתותוא ףושחל ןתינו דחכוה

 ןיול סולש

 1976 ראורבפ ,ביבא-לת



 הברו זוחמ

 הרחבנ םהמ דחא לכבו ,הנשימדישוגל "הבוסולק שוג, קלוח 1934 תנשב

 ונרחב רשא םשה הז) "הברו זוחמ,ב ףא ךכו ,המוחתב רשא רוזאל תוריכזמ

 (שבוכה-תמר ,ריפס) גרבצנימ התלא ,ןיול םולש :ורחבנ זוחמה תוריכזמל .(וב

 .מ"חהו

 200-כ התנמש המצע הברוול ףסונב ,ויה "הברו זוחמ,, לע ונמינש תוגולפה

 ,(25) הק'צטסרב ,(20) ץיבוינשיו ,(שיא 50) ץינמרק :ןילהווב תוגולפה ,שיא

 'זראבז ,(60) לופונרט ,(25) בו'צולז ,(60) ידורב ; היצילגב ; (30) ,בוליביזדר

 .תוגולפ 10 ה"סב .(20)

 "םיטקראפ,,ל תשורח-תיבבו הרסנמב םירבחה ודבע ,זוחמה זכרמ ,הברווב

 -תיבב הדובעה המצמוצ םעפל םעפמ .תופילח לפשו תואג לש תופוקת ונעדיו

 תוגולפל םוקמהמ םירבח חולשל ונצלאנו ,טרופסקאב תוביציה רסוח בקע ,תשורחה

 תא םיריזחמו וניחדנ תא םיצבקמ ונייה -- הדובעה ףקיה לדג רשאכ .תורחא

 םימיב .םינשה לכ הברוול יאוולדתעפות התיה "םירוזיפ,ה תכמ .הברוול םירבחה

 תנשב ומקוה ךכ .תוינמז ,תושדח תוגולפ ונידי לע ומקוה ףא "םירוזיפ, לש

 הבבחתנ לכה ףא לע .(15) בויא'צופבו (שיא 15) ןיזוקב תוינמז תוגולפ 5

 .תוגולפה לכל תפומל ויה הירדסו החורו -- הירבח לע הברו

 יכרע תרימשב תוחפ-אל ונדפקה יכ םא ,"ללה-תיב,, לש חור התיה הברווב

 .הרשכהה

 -בש ונישעו ונגאד .תוגולפב ףא ךכו -- ידומיל-יתוברת רטשמ היה הברווב

 היילעל "הברו זוחמ,ב םירשאמ ןיאש ,ועדי לוכה .תירבעל םיגוח ויהי ןלוכ

 -תמל םיגוחב ויה תירבעל םירועישה .םהיפב הרוגש תירבעה ןושלה ןיאש םירבח

 הירפסלו הברווב רדוסמה תוברתה רדחל ןיטינומ ואצי ןכ .םימדקתמלו םיליח
 .הב הכרבתנש הלודגה

 שיא ,יאמב ,ונצוביק רבח לש ותכרדהב ,תיטמרד הידוטס התיה ףא הברווב
 "בלאק עשאי, הזחמה תא ותמב לע זא גיצה השראווב ידיא ןורטאית .השראו

 התלעוהש ,המוד הגצה הניכה ונלש הידוטסה ףאו רגניז .י.י לש (לגע השוי)

 הדניה 'חה התיה הגצהה "תרוביג,,) הבר החלצהב ,לודג ינוריע םלואב ,ץינמרקב
 -רכומ ילדנמ לש ותדלוהל הנש 100 ואלמ רשאכ ,1935 תנשב .(ל"ז יקסניברג

 .דועו "רגיחה הקשיפ,מ םיעטק הללכש תינכת ונלש הידוטסה הניכה ,םירפס

 םידוהיה לכלו ונירבחל -- הברווב ץוביקה לש לכואה רדחב הכרענ הגצהה
 .םוקמה יבשות

 -- לוכל תישאר .הרשכהב םיאנתה רופיש לע תעדה הנתינ 1935 תנשב

 דע בצמה היהש יפכ ,תחא הטימב השולשב וא םיינשב הניש אלו ,רבחל הטימ
 -ירדח ונל ויהו .הז עצבימב הליחתהש תונושארהמ התיה הברו .הרשכהב זא
 ויהש ץוביקה לש םירוגמה ירדחב ןויקנה לע תוחוקפ ויה וניניעו םירדוסמ םילוח
 .הרייעב םירזופמ

 םתעדות לע ףא עיפשהש אוה הברווב ונירבח תדובע לש יתיישעתה יפואה
 לע ,ןותבש םוי ונל היה יאמב 1-ה .יללכה םילעופה רוביצ ברקב םהיתוכילהו
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 ונרכח :ימצע קשמ םג ונל היהו .הרטשמהו םידיבעמה דצמ םימויאהו ץחלה ףא

 ריבעהל ונאצי רשאכ .תורפו םיסוס ונל ויה ןכו ,המדא-יחופת הב ונלדיגו המדא

 ריכזמ -- ונל תשמשמ ונלש םיסוס גוזל המותרה הלגעה התיה היילעל םירושיא

 ,וניתוגולפ לכב רוקיבלו רויסל -- אדיורב הפי ץראה תחילש םע דחי ,זוחמה

 .םיטעמ םימי ךות ,םוקמ לכל היילעה תרושב תא איבהל

 .תדחוימ הנכה תלועפל םילועה תא םיסנכמ ונייה היילעל םירושיאה רחאל

 "הבוסולק שוג,,ל יזכרמ הארבה תיב ובו ,באטסובונ ומשו ןילהווב היה רפכ

 ףא באטסובונב .המלחהל "הברו זוחמ,מ םישנא םג םיחלוש ונייה םשל .ולוכ

 םג םש וכרענ ונתמזיב ."ריעצה-ץולחה,,ל םידומיל תובשומ ןמזל ןמזמ ומייקתה

 ורשואש םירבחה לכל ,םידומיללו הרבסהל שדוק ,רפסמ םימי וכשמנש ,םיסוניכ

 סוניכ ונרדיס ףא ןמזה תצורמב .ץראה יחילש לש םתופתתשהב ,"שוג,,ב היילעל

 .המצע הברווב -- "הברו זוחמ,מ םילועה לש ,דוחל המוד

 סוניכב ,ךכל ךומס .השראווב "ץולחה,, זכרמב הלועפל יתאצי 1936 ץיקב

 לרב :ויה הירבחש השדח תיזוחמ תוריכזמ הרחבנ ,הברווב תוגולפה יגיצנ לש

 רבח ,הדנא'זגו (תניע ,ידקש) ןרטש הכרב ,(עובלג רימא -- ררושמה) ןמדלפ
 .ץראל עיגהל הכז אלש השראוומ

 ןושארה תויהל ולרוגב לפנ םידחוימה ויאנת ללגב "הברו זוחמ,, ,ונרעצל

 המצמטצנו -- 'ץולחה, תעונתב רבשמה רבג היילעה םוצמצ םע .לסחתהש

 תוגולפב ונזכיר ןהירבח תאו תונטק תוגולפ לסחל ונלחתה .הרשכהל האיציה

 הברו לע סוכה הרבע 1936 תנשב .לופונראט ,ידורב ,ץינמרק ,הברו : תולודגה

 ץוביקהו ,ירמגל טעמכ הקספנ תשורחה-תיבב הדובעה ,דואמ רימחה בצמה .המצע

 זוחמל וניתוגולפ ישנא ראש לכ ואצי הברו ירבח םע דחי .לסחתהל ץלאנ הברווב
 הרבע םירבחה לכ םע דחי .ןידנבל םבורו 'זדולל םקלח ,ןילופב לודגה יתיישעתה
 היה הז .ןידנב-הברו שוג תוריכזמ :םשב הארקנו השדחה תוריכזמה םג ןידנבל
 ,הברו לש המש לע רתוול וצר אל שדחה םוקמב םג .לבוקמה ,ימשרה םשה
 .הירבח לכ ןורכזב הכרבל התרחנש

 יקסבו'זילב ריאמ

 1976 ,השולשה-תעבג

 הבוסולק שונ - ןילופב 'ץולחה. תורדתסה
 בש-== .הברוב תיזוחמה תוריכ|מה ====-=

 םסא\ קחו 5דצא60\ -- \/6ז58 קסש. כטפחס -- 52ץח8 קס0(62א8 1.
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 1933 "תועידי,
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 ןיייא ןופ ןוא ןייטש ןופ ןבעל א

 ןזייא ןוא רענייטש ןופ ןבעל א וצ ןיּב ךיא
 ,גנַאל ןופ ןיוש טניווועג

 געז ןופ גנַאלקעג םעד ביל יוזַא בָאה ךיא
 .גנַאלקעג-ןזייא םעד ,קעה ןופ ןוא

 ןָא ןעוט ,הרבח ףיוא ןעייטש סע ,ןגרַאמירפ

 קער ענעסירעצ יד

 ןיא ,ענעריורפרַאפ יד ,סיפ יד ןעלקיוו ןוא

 .קעז ןיא ,סעטַאמש

 לפַאטרַאק ןופ פוז טימ ןצרַאווש טיורב ןסע ןוא

 ךיור .טימ

 ךיז טבייה'ס ןוא ,ערַאפ א ךוז טבייה'ס ןוא

 ךיוהרעדניא גנַאזעג

 ,לסיש יד ,םירבח :ץוביק ןיא זעגניז'ס ןוא

 -- - -- לנעוו יד ,לפעל י ד

 .טנעה ערַאד טקראטשעג ןרעוו טעברַא רערעווש-יורג וצ

 ןגעקטנַא ןעייג ייז :עכַאווש סיפ ןסייוו סע

 -- - -- ןטלַארטשַאב ,םעיינ א ןגרַאמ א

 ןזייא ןוא רענייטש ןופ ןבעל א וצ ןיב'כ
 -- - -- גנאל ןופ ןיוש טניוועג

 (ןאמדלעפ) לרעב

 [עובלג רימא]



 הנח : תירבע

 ןבא לשו לזרב לש סייח

 לזרבו םינבא ייחל ינאו

 .ןמזמ יתגכסה

 רושמ לש ולוק ךכ לכ יתבהא

 .ןזרג לש ולזרב לילצו

 םיפטוע ,םימק הרבחה ,תירחש
 םיעורקה םהיליעמ

 ינימב תואופקה םהילגר םילתחמו

 םיקשו תוילטמ

 המדא יחופת קרמ ,רביק תפ םילכוא

 .ןשעו

 הלועו ,םידאה םילועו

 םורמל רומזמה

 ,תורעק ,םירבח :ץוביקב םירשו

 ---- - םילתכה ,תופכה

 .תוזר םידי הגקזחתת רופא ךרפל

 תארקל ןה תודעוצ : ההנעדת תופר םיילגר

 -- ₪ - הרוא ףוטש שדח רקוב

 לזרבו םינבא ייחל ינאו
 -- -- -- ןמזמ יתנכסה

 דיבר
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 1937 ,.קצול : הרשכההמ תויומד

 (הקסנילוד הזור) ןייטשלקניפ הנשוש תאמ תוציקס
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 ןיול םולש

 לטניפ קחצי



 קסירב הנשימדשוג

 -ישוגל וקלחל טלחוה ,הבוסולק שוג לש ותוטשפתהו ולודיג םע ,1934 תנשב

 ,קסירב : תוגולפ 6-ב שיא 400-כ ליכהש ,קסירב שוג היה הלאמ דחאו ,הנשימ

 הוואדולוול הפסונ ךכ רחא : לופסרטו ב'צראפ ,הטירולאמ ,הנ'צאבוד ,הוואדולו

 ראשמ תחא לכו ,רבח 220 התנמ המצע קסירבש ןמז היה .רוביבוסב החולש
 ופתתשהו הבוסולקמ םיקלח תויהל ופיסוה הנשימה-ישוג .שיא 40--30-כ תוגולפה

 .קצולב ומייקתהש "שוג ,ה לש תויללכה תוצעומב דימת

 לארשיו מחה ,ןיול הנשוש ,םצ ףסוי :ויה -- קסירב שוג תוריכזמב םיליעפה
 ונייה ,קסירבב וכרעגש ,תוריכזמה תובישיב .(ץראל עיגה אל -- ןורחאה) לקנרפ
 ילילשה הסחי ללגב תויעב ויה תומוקמה לכב .ןהינייגעבו תוגולפה לש ןבצמב םינד

 רתויב וגלבס המצע קסירבב .ר"תיב ישנא לש תורחתהה בקע ןכו הרטשמה לש

 סי'צדצ"עופ תגלפמ ודמע וננימיל .ונב ר"תיבו םיטסינויזיברה לש םתולכנתהמ

 תופוכת םיתעל םירקבמ ויה תוריכזמה ירבח .ריעבש תידוהיה היצנגילטניאהו

 םירוקיבב רקיעב האטבתה "שוג,ב תפתושמה תוליעפה .תוגולפה ןמ תחא לכב

 ויה ןכו ,"ונייחמ, םשב ןולע םייעובשל תחא עיפומ היה קסירבב .תושיגפבו
 .תוגולפה לכב ריק-ינולע

 .חמק תנחטבו הרסנמב ןכו תונוש תוינוריע תודובעב םירבחה וקסע קסירבב
 הטירולאמבו הוואדולווב .תונוש תוינוריע תודובעב הקוסעתה התיה ב'צראפב םג
 -סרט התיה םלוכמ הנוש .תיכוכזל הקיצי-תיבב -- הנ'צבודבו ,תורסנמב ודבע
 הגולפ :הנימב תדחוימ התיה ,1933 תנשב הדסונש ,הז םוקמב הגולפה .לופ
 .םירוחב 6-ו תורוחב 36 םש ואצמנ 1935 תנשב .תורבח -- לודגה הבורש
 תא .תויבחב םתשיבכו םפוסיא :םינופפלמ לש לעפמב התיה תורבחה תדובע

 םשו םוקמ תברקב רבעש רהנה ךותל םיסינכמ ויה תורוגסהו תואלמה תויבחה

 תיאר םשל תאבשכו םילבחב תורושק ויה תויבחה .יוארכ וצימחהש דע וראשנ

 ויה םוקמב ואצמנש םידדובה םירוחבה .רהנה ינפ לע ףצ רשג ןיעכ ךינפל
 ןוטלשב תורוחבה ויה לופסרט תגולפב .תושקה תודובעב וקסעו תורבחל םיחפסנכ
 תריכזמ .םירדוסמ םייח ,אילפהל ןויקג ,הפי הריד :לוכב הרכינ הבוטה ןדיו
 הרייעהמ ,"תוברת,, רפס-תיב תכינח ,(עלס) ןיול הנשוש 'חה התיה הגולפה
 *,יקנירק

 -בקתנ רשאכ ,היילעל םירושיא ריבעהל תוכמסה הקנעוה "שוג,,ה תוריכזמל
 םירוסיה תנמ וגליבשב התיה ,ונל הנתינש ,וז תוכז .םיטקיפיטרס תסכימ הל

 רעשל לקנו -- 2 קר רשאל ונצלאנ שיא 40--35 התנמש הגולפב .רתויב הלודגה

 -יטרסל וכיחו םינש 6--5 הרשכהב ובשי םישנאה ...םיראשנה תשגרה התיה המ

 םיבר .ינועה היה בר -- תורייעב .תוביזע ויה אלש טעמכ -- לכה ףא לעו ,טקיפ

 היילע םליבשב ויה םהש תומכ הרשכהה יאנתו תולד תוחפשממ הרשכהל ואב

 -איצניבורפ םיגשומ לע רבגתהל םיברל הרזע הרשכהה .םיילכלכה םייחה תמרב

 םיגוח ונרדיסו בותכו אורק ועדי אלש ויה םיאבה ןיב ,שדחמ ךנחתהלו םייל

 .1976 רבוטקואב 6-ב הרטפנ ,רוגי תרבח ל"ז עלס הנשוש *
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 םיברל .תירבעה הפשה תארוהל םידחוימ םישנא ועבקנ ףא תומוקמב .םידומילל

 .תיתוברת היילעו הלכשה הרשכהה הקיגעה

 ונירבחמ רכינ קלח הכז ףא ,םינש הכשמנש היפיצ רחאל ,רבד לש ופוסב
 ."תילגל-יתלב ,, היילעב רקיעב ,ץראל תולעל

 תולודג םירעלו קסירבל ורבע ןהישנאו תונטקה תוגולפה ולסוח 1936 תנשב

 .ריעב רוביצה ייחב דבוכמ דמעמ ול שבכ קסירבב ץוביקה .תויורשפאה יפל ,תורחא

 ראש לכ םע רשאמ תרחא הרוצב ץוביקה םע גהנתהל שיש ועדי "םייוג,ה ףא

 הצרפש הטטקב השעמ .קסירבב םורגופ ךרענ 1936 תנשב .תידוהיה היסולכואה

 ללותשהל םימשיטנאל זא הנתנ הרטשמה ."םייוג,,ה דחא גרהנ הבש ,םינולגע ןיב

 ,שוכרב ולביח ,וזזב ,וכיה ,םידוהיה יתב תא ופקת לארשי יאנוש ; םיימוי ריעב

 וליאכ ,היה הארג בוחרה .רבע לכל ורזפתה תוצונהו תותסכהו םירכה תא וערק

 ,תימצע הנגהל וישנא זא ןגרא ץוביקה ..ותכליהכ -- םורגופ ;גלש הסוכמ

 ץוביקה תיב לע וחספ -- הרטשמה תוסחב םהישעמ ושעש ףא -- םיערופהו

 .הליעפ תוננוגתהל םינכומ ונירבח תא וארש רחאל

 -- 1936 תנש לש הפוסל דע םייקתה קסירבב הבוסולק לש הנגשימ-שוג

 רתוי קסירב התיה הבורק תיפרגואיג הניחבמ יכ ,הירחש שוגל רבע זמז ותואבו

 קלח ותויהב םג קסירב שוגב תויהל אצי ילרוגב .'ץיבונרבב הירחש זכרמל

 דע יתייה הבו 'ץיבונרבל יתרבע קסירבמ .הירחשל רבעש רחאל םגו הבוסולקמ

 .ץראל יתיילע תנש איה ,1938 תגש תלחתה

 גוובנסקול םייח

 1976 לירפא ,למרכ-ןיע

 ...ואב םיקאיבוסולק

 -- הדבכו הפייע הנישב הצחמל הצובר הרייעה דוע ; רופא יוותס םוי לש ורחש

 הכותמ הכפשו טק עגרל הרצענ ,תופוטח תופישנ תפשנתמ תבכר הנחתל הצרפ

 האלה הפטשו תוהק תואור גוז םהב העקת ןורחא טבמב ;םיצולח תעיס הזפוחב

 .הרייעל םהינפ ומש םיצולחה .הכרדל

 ,לוכה .ואב םיקאיבוסולקה -- הרייעה השחב-השחר םוי ותוא לש ורקובב
 תואלפנו םישודיחב תופצל בוחרה לא וטשפו םהיתבמ וערקנ ףטו םישנ ,םישנא

 ךיניע התא ןתונ הנה ...םייוג הזיא דועו ,"םיידוהי -- םייוג,, : םייניע-תוערוקה

 והמו .ךלומ רתונ דבלב שוחכה ופוגו תחרופ ותמשנ וליאכ ךל הארנו ןנד רוחבב

 -כה ;םיינתמל ביבסמ בחר רושמ-רוזיא .םיאולב-םיעורק שממ -- םרועל דגבה

 ילגלגמ תויושע "סעטאבאשט, | תופוטע םיילגרה ;ןזרגו לבח תוסמעומ םייפת

 .םירשעה תונשב "םילודג,ה םתוא ומכ שממ .םנושלב "סענאפא,, -- וטוא

 םירדוק תונורכז םהב םילוע םיצולחה לש םביט לע םתוהתב הרייעה ישנא

 ופלחש המחלמה תונש תוארונ תא שדחמ םה םיווח .המיאה ימי ,םהה םימיה ןמ
 עדנ אלש ,םימשבש וניבא ,יאוולו,  .בורקמ-םיאבב תודשוח םייניע םיליטמו
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 תוליפמ -- "ורבעש םימי םתוא בוש ,הלילחו סח ,ונילע ובושי אלש ,תורצמ

 .תותעובמה םישנה יניע ןהינונחת

 תודדוחמ ,תוזע םייניע ; םיפזושמ ,םירוחש .שדח ידוהי טבש -- םיאבוסולקה

 המ .רושמכ"ןזרגכ בוטח רוביד ; תולבוימו הדרמכ תוחוטשו תומורג םידי ;ףלחכ

 -וקמ אקווד ילוא ,ארבתסמ אכפיא ילואו ; םיידוהי םייוג :רבדל הברה הפ שי

 ? עדוי ימ -- םיקינוודד"מל -- םילב

 .לגלגכ תכלוה-תבבוס הרייעה

 לוכה םישוע ;ךפוהמב םלצא לכשה -- םיאבוסולקה -- םה רזומ טבש

 בוטחל יכ ןעוטה אוהד-ןאמל לשמל המודב רמוא תייה המ .רשיה לכשל ךפיהלמ

 התונחב דומעל רשאמ רתוי דבוכמ ןלבה החמש לצא רונתה תא קיסהלו םיצע

 הרשכ לארשי תבש וא .אקושד אמויב 'יחתש סלטיג לסוי לש ותגוז השב לש

 -אפור לש וידלי םע רועיש ןנשל רשאמ הרייעה תאפרמב תופצר ףוטשל הנכומ

 .הרייעד םיינישה

 ,סיעכהל לוכיבכ ,ךפיהלמה תא םישועה המה םה ,םיאבוסולקה הלא ,הנהו

 ,םילרעה השעמכ תושעל ליבשב םרועמ םיצפוק טושפ .םלועה תא זיגרהל םישקבמ

 וליפא ;םתליכא-ךרדב ,תוכרפמ תודובעב ,םכוליה חרואב םייוגה תא תוקחל

 יתייה ץפח-תטיקנב .םייוגה לש םרברפב ואצמו ושפיח םשאר תא חינהל גג-תרוק

 .'טייקשידיי,, תצקב לוכיבכ םישייבתמ םה יכ ,העובשל ןכומ

 ןועטל ,םהל חיכוהל אירטוזאלקש ךות הרייעה ישנא ןיבמ ימדיא שקבמ

 םנזוא םישוע -- האנ האנ אקווד ותוא םילבקמ םה -- םייוג-לשדךרד וזש ,םדגנ

 -- ידוהי 'ר -- שוביכ,, :םרמואב ,קוחצ םהיפ םיאלממ הרהמ דע ךא .תסכרפאכ

 רבשנ הבלו םישנה תחא תאז העמש ;"םהיתומצע קרפל םיבייח םידוהי ידלי

 םהיתומצע םיקרפמ טעמה ,םיברה וניתונוועב ,ןורוועב וכוה ,החנג ,וללה,, : הברקב

 אמלעד ונובר ,םהירביא וצתנייו ורבשיי .םותמ םהב ןיא ירה ,לארשי ידלי לש

 ."טילפו דירש םהמ ראשיי אלו לארשי יאנוש לש ,הילוכ

 םילכוא ויה אל םלועמ .ךרפ-תדובע םידבוע -- םהילע םיימשה-ןמדםימחר
 םיזלוע ויה ,םואתפ המ -- הזמ םישגרתמ םהש םכנה םיבשוח םולכו .םעבש יד

 .דקרלו ץפקל דימת םינכומו םיננורתמו

 "!ןצבק עילוה,,

 .והבדוהת -- םביט לע הרייעה ינב והת

 ןושל וזיא) הרייעב םיאבוסולקה ושעש "שוביכ,ה ןמל םימי ורבע ופלח

 ויה ןותמ ןותמ .(ףדונ ייוג והשמ ןכדיפ-לע-ףאו ,שדוק-ןושל ,המודמכ -- הרזומ

 תעבש םיתעל הרוק .הרייעב שודיח תקזחב ץוביקה ןיא בוש .םהילא םילגרתמ

 םירבד לע ;ץוביקב תורשכה רסוח לע שגורדשחול ימדיא תבשב הליפתה תקספה

 םיחיסמ ויה .רתוי תודרוט םוי-םויה תוגאד ךא ,תורענ ,םירענ -- ושעיי אלש

 ודמל ףא ;"םיצולח,, אקווד הדובעל ןימזהל ולגרתה רבכ .ץוביקהמ תעדה תא

 לש ובצמל תדרל בייח אוה ;יוג וניא ידוהי ףוס ףוס ,תמאב .םהמע חקמתהל

 ..חקמה ןמ דירוהלו ידוהי
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 - אלמלא ,המימי-םימיבכ םלולסמב להנתהל ורזח הרייעב םייחה ,רוציקב

 .םיאבוסולקה ,םה אלמלא

 רדענ .הרייעבש רעונה ינב תא םהילא ךשומ היהש והשמ םהב זונג היה

 םע בירב ימדיא אב ."םלצא,, ותוא םישפחמ ויה רבד תישאר ,ותיבמ אוהד-ןאמ

 ריעצ לע שפנ-ךודכד דרי .ביבח חרואכ "םלצא, לבקתמ והירה -- אמא-אבא

 הרח ;הרייעה ישנא ךכל םיעדומ ויה ."םהילא,, אבו ךלוה היה -- הרייעה ינבמ

 אל ;"וללה,, םע ומילשה ןכל + תושעל םדי לאל היה המ לבא ,אמא-אבאל םהל

 רעונה-ינב ברקב וחוכ בר המ ,ועדי םג ועדי .ץוביקה םע ירקב תכלל וצפח
 ,ושירחהו םהידלי לע ,"שוביכ,,ה ,ץוביקה תעפשהמ םירוהה וארייתה םבלב .הרייעב

 .הרקמה הנואש דע
 טחושה לש הינוב יכ ,הרבהה הטשפ גלש יוטע ריהב יפרוח םוי לש ורקובב

 הכשח-תורדק .קלתסהו ןטק רורצ ומע לטנ .ןולחל דעבמ הלילה טלמנ ,חרב

 -- והתו ודדותסה ,ולהקתנ םישנא ; הרייעב הזחא הלהבו ,טחושה לש ותיב הפטע

 ...חלצומו טקש רוחב הזכ אוהו ? ןאלו ןכיה

 : טלופו טחושה לש ותיבל שח .ןויער ול אב ,וחצמב והשימ טבח עתפל םואתפ

 '! 'םלצא' יאדווב ,הינוב,,

 ."םש,ל וצר םחוכ לכבו םלגר תיבהדינב ואשנ

 ...ואב וללה ונממ םוקמל ךלה אוה יכ ,םהל רבתסנ םש לבא ,םש היה אל הינוב

 (ףסא ,ןמסקוא) ןויצ-ןב

 1934 ,"תועידי,,

 תינוריע הרשכהב תונב

 א

 ר"ד לש םירומל רנימסב םידומילה תא הנליווב יתמייס 1932 ץיק ףוסב

 לכבו .הבורקה םידומילה תנשב ידוסי רפס-תיבב תורוהל תיאשר יתייהו אנרשט

 הפוריא ינפ לע טשפתהל הלחה רלטיה תעפשה .הארוהב יתרשקתה אל תאז

 תוריהמה לכב תאצל יתטלחה .הכלהו הרבג ןילופב תידוהי-יטנאה הריוואהו

 .ץראל תולעלו ןילופמ

 קידנופ והיעשי 'חה הנליו י"עש ץיבורטסוא יתרייעב אוהה ןמזב עיפוה ילזמל

 הרבחכ דימ יתמשרנ ."ץולחה,, לש ףינס םיקהו -- תילילגה הצעומה ריכזמ -

 -כהל ,ל"ז ץיבומרבא הרפש ,יתרייעדתב םע יתאצי 1933 סראמ שדוחבו ףינסב

 .הבוסולקב הרש

 יפוא תלעב התיה םוקמב הגולפה .קצולל יתרבע 1933 רבמבונ תליחתב

 -ולקב רשאמ ןאכ ויה םינוש הדובעה תומוקמ םגו הרבחה םג .קהבומ ינוריע

 .תונב םג וקסעוה הנורחאה הדובעב .םיצע תריסנבו ןינבב ודבע םינבה .הבוס

 ויה םיכירצש "המרונ,, התיה יכ ,תונבל דוחייב ,הלק הדובע התיה אל וז םג

 רסנל יתחלצהש ירחא הדובעהמ יתרזחשכ יתייה האג המכ תרכוז ינא .התואלמל
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 םיצולחה וררוע קצול תוצוחב .םינבה ןמ דחא לכ ומכ םויל םיצע לש תומכ

 ודבע ןכ .םמכש לע הדובעה ילכו ץוביקה תיבל הדובעה ןמ םבושב בל תמושת

 קשמב תונבה תדובע התיה תיטמילבורפ רתוי .חמק-תנחטב םיקש ןוקיתב תונבה

 תפוקת הנסיח יתוא .הזב דומעל ידכ ימצע ןוחטבו שפנ תוחוכ ויה םיצוחנ .תיב

 ןאכל ואבש תונבה לש ןחור בצמ היה רתוי השק .וז הדובעל םג הבוסולקב ייח

 לש םייטרפ םיתבב תורישב ןבורב תורוחבה ודבע ינוריע ץוביקב .ןהיפינסמ רשי

 תונב, ,ץוביקל "םיבוט םיתב,מ ואבש תונבהמ הלאו ,ריעה יבשותמ םידוהי

 .הלא תודובעל תולגתסההו רבעמה ודיבכה דחוימב ןהילע ,תוקנופמ ,"אמא

 דמול רעונ לש הלודג הצובק רתיה ןיב םש יתאצמ קצולב ץוביקל יתעגהשכ

 הרופצ ,(דלפנרטש) אריפש הרש ,(תרופ) רשיפ הקייר -- םהיניב ,קוטסילאיבמ

 םחורמ ונירקה קוטסילאיבמ םיריעצה .קאינוק םוחנו (יקסבו'זילב) גרבצרווש

 הארקנ ,ןהילא יתרבחתה ינא םגש ,תונב לש תחא הצובק .הלוכ הרבחה לע הבוטה

 .םיירבח ,םינגוה ויה "תובכשה,,ו םישנאה ןיב םיסחיה ."תויטנגילטניאה,, :םשב

 התיה ,תישיא אמגודבו הרבסהב ,םיליעפה ,םייזכרמה םירבחה לש םתעפשה

 יאנתב םג םדוחייו םדובכ לע רומשל ועדי ,תונבהו םינבה ,ץוביקה ירבחו ,הכרבל

 .(!דיבעמה תיבב לוכאל היה רוסא -- לוכל לעמ) ריעה

 ונלצא ורקיב ןמזל ןמזמ .העונתה יליעפל עבק לש הינסכא השמיש קצול

 -תהו ןיקנבט קחצי לש ורוקיב דחוימב יל רוכז .זכרמה ירבחו ץראה יחילש

 .ונייחמ טרפ לכב ותוניינע

 ונעדי ,(ןמרמיצ ךורב ישיאו ינא םג םכותב) תוגוז ורצונ ,ריעצ ליגב ונייה

 רעונה ,וניבגל ויה קצולו הבוסולק לוכה תורמל ךא ,םיישקו םיטבל םגו תוחמש

 .ץראב ונייח תארקל ונלשוחו ונכנוח םהבש תומוקמ ,דמולה

 לש םהיתופיאשו םצפח זוחמ ,הצרא עיגהל ,ךורבו ינא ,וניכז 1934 רבוטקאב
 .הרשכהה יצוביקב םיצולחה לכ

 (רנייו) ןמרמיצ הקילג
 1976 ,ביבאזלת

 ב

 1933 רבמבונ ,קצול

 זמוי ךותמ

 םימי השולש ינפל .קצולב הרשכהה ץוביקל ,ןאכל יתעגה זאמ םימי השולש הז
 תא בצעמ היהו ילע ותעפשה ףיערהש המ לכ תא -- ייחד-חרוא תא ,יתיב תא יתשטנ
 .תינחורה יתומד

 - ילש יכרד יל שפחל ,םישדח תינכת ירחא רותל ימינפ ףחד ידי לע תקחדנ
 םיטעמ םימי ינפל דועש םדא-ינב 150 ןיב ןאכ תפפותסמ ינא התע .יתיב-הוונמ יתרקע
 .המואמזלכ םהילע יתעדי אל

 -רעשמ יתוא תונחוב םייניע תוגוז 150 ; םירבח אללו םיבורק אלל -- יננה ידבל
 ,םיעודי אל ,םימוסח תומלוע 150 ; יתוא םיפיקמ םינפדיפוצרפ 150 ,לגר-ףכ דע שאר
 .ןיידע יל םירז

 ילע יכ ,ינא תעדוי ךא ,יתודידב תשגרה יב רבגת ביבסמ שערהו המוהמה ךותב
 םהמע אדח-אתווצבו יתוא םיבבוסמל הבריק אוצמל ילע ,ומלועו םדא-םדא תעדל דומלל
 .םיפתושמה םישדחה םייחה תא בצעל

 ; םינשוג םילגרהב הרוזשה ,שפנ תהימכ לש וז היבוברעמ ,הז והותמ :ינא השח
 הטיטרמהו תססותה הבשחמל דעבמ ; תושדח תורוצ ירחא הוורנ-יתלבה שופיחה ןמ
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 הכילומה הביתנה .םישדח םייח-יליבש םילועו םינמתסמ -- הלא םיריעצ לש םהיתובל
 ...הרטמל רותחל רמוא-יתרמג ינא ךא ,דואמ השק השק -- הלא םייחל

 לע םייחה ותרחי המ ;ילש ידיתע יל רייטצמ -- םייקנ ויפד רשא ,םותח רפס ומכ
 ? ץוביקב ייח -- הז רפסזילע

 יתאיציל םדוק .םיצע יבטוח לש הרובח ךותב הדובעל הנושארל יתאצי םויה
 לע רתי הילע וסימעת לֶא ,הל וגאדת, : םירוחבל הדובעה להנמ הנפ ץוביקה ןמ
 : ףיסוה ,םרג-בחר ,המוק-הבג רוחב ,םהמ דחא .וקחצ םירוחבה ."השדח יהירה ,הדימה
 םהש יתנבה .םירוחבה וכייחתה בושו ...הכלהכ "תרדס,, תויהל דוע איה הדיתע ,הגאד לא
 .החידבה לש הביט יתעדי אל לבא ,ינובשח לע םימכחתמ

 -אלה קצול תוצוח ינפ לע םהיתובקעב יתכלה ,תנרקוסמ ךא ,ימצעב תחטוב אל
 "רטפאלק, רסנל היה םירומא הב ,הלודג היפאמ לש הרצחל ונעגה .ןיידע יל םירכומ
 .םיצע

 וליחתה םהמ םיינש ."רומח,, וביכרהו םירסונמ יתלב םיצע המכ ופריצ םירוחבה
 םיצעה תא רדסל וליטה ילע .םהב בטחמ ליחתה ישילשה וליאו ,םיצעה תא םירסנמ
 רדסל ילע דציכ ,יל ריבסה םירבחה דחא .היפאמה ריק דיל םיכבדנ םיכבדנ ובטחנש
 ףיסוה אוה ,"ירהמת לא ,תא,, ,ורדרדי אלו בטיה םיקזחומ ויהיש ןפואב תורושה תא
 .יירקיע לכ לק הז ןיא הנושארה םעפב ,תוביבחב

 וריווא .ןיינעמו שדח הכ היה לכה .ער אל ירמגל הדובעה ילצא הלהנתה הליחת
 ; תעשעשמ ,הלק יל התארנ הדובעה .שפנה תא ןנעיר והשלכ ירופכה רקובה לש לולצה
 ךכ ידכ ךות .ובטחנש םיצעה תא םיכבדנ םיכבדנ רדסל יתחלצה רתי-חרוט אלל
 ,רוזחו ךולה רושמה תא וכשמ תונמוימו תובוצק תועונתב .םירוחבה תדובעב יתננובתה
 ןזזרגה ףנוה תולילקבו רהמ .ץעה יככותב קומע קומע ךתחתנ ררמזמו ריהב לילצב הזו
 לכל ופפועתה םיבבשו סקוסמה ץעה לע דרי המצועב .ןוסחה רוחבה לש ודיב דבכה
 .תכלוהו תקמטצמ התיה םירסונמ יתלבה םיצעה תמירע .רבע

 איה הפיא, :  קוחצ ץרפ תעמוש ינא עתפל םואתפ -- הדיצה עגרל יטבמ יתינפה
 -בטוח ,ןוסחהו הובגה רוחבה !הה ,יתבבותסה "!? ללכ תיארנ אל איה ,ונלש "תרדס,,ה
 האשנתה הכלהכ הרודס םיצע לש הלודג המירע :תמאב ינעמל "לדתשה,  ,םיצעה
 .יבלבפ

 1934 יאמ

 העולב יתייה ילוכ-לכ .וב יתעגנש אלב ינמוי לטומ היה ,םיכורא םישדח ,םישדח
 תיזיפ הדובעל רבעמה ךכל ףרטצנש םג המ .ימצע יכותב תסנוכמו יביבס הווהתמב
 ,הקלובמהו הקובה ןמ יתייה המומה .תופייע יתשח תועובש ךשמ .דחוימב יל השק היהש
 תודיבכב ימצע תררוג יתייה הדובעה-םוי רחאל .םיימוי-םויה םייחה-יישקמ ,תופיפצה זמ
 התטימ םג התיה איה ,ילש התיה אל -- ילש הטימה .החונמ יתאצמ אל הב םגו ,הטימל
 המע לגלגלו הרקבל יתרבח ידידי אובבו -- רדחב ויה אל תואסכ .תרחא הרבח לש
 הריעמ יתייה רשאכ ךא .דואמ דיבכה הז ילע .הטימה לע םיבסמ וללה ויה -- החיש
 יתרמא וליאכ ,טבמ יב הקרז איה ,רתוי הרומש היהת ונתטימש ינא הצור יכ ,יתנכשל
 .רתויב עגופ רוביד

 יתודידב םוש לע ילע דרי שפנ-ךודכד ;הב תלגרומ ינניאש הדובעה ןמ ףייע יפוג
 ,לוזלז והשמב םתצק ,םינרקוסמ יתוא ונחב םתצק ,הלא ;ךכ לכ םיבורמ םישנא יככותב
 יכותב -- ילוכ תסנוכמ ,תרגתסמ יתייה .,תונדשח טרוקב -- יתהמת המ -- םג םידחאו
 .ימצע

 ודמעיה ,דמעמ קיזחאה -- קפסה יב רקנמ היה תחא אל ,םינושאר תועובש םתוא
 - ?הפמ ךלא אלו -- שפנו ףוג תוחוכ יב

 יזא .הפייע הכ יתייה אל בוש .הדובעל והשלכ יתלגרתה םימיה תוברב .יתראשנ
 .וייוואמבו ויתולאשמב ,ותחמשבו ולבסב תלוזה תא םג תוארל יתדמל

 -תנחת -- םינפל היהש המ אוה ןיא בוש .ץוביקב תללוחתמ הרומת : יל רורב תעכ
 הנתשמ ץוביקה לש ותומד -- הרשכהה דעומ תכראהב ; לארשי-ץראל ךרדב רבעמ
 .קהבומב

 ידוקיר ידכ ךות ,הצחמל-בער ימי לש לבסב יוטע ,םוי-םויה תלומה ףוטע ,םישמ ילב |
 - .ונכותב שיאו שיא לכ לש היווחבו היווהב קימעמ יוניש הווהתמ -- םירעוסמ "הרוה,,

 לבא ,םיעובק םיסופד אלבו םירידסמ םיקוח אלל ,ירבוע בצמב ןיידע יורש לכה
 בוציע ירחא תואיל אלל הריתחה ןמ ,תונויערה לילבמ ,הזה והותה ןמ יכ ,השח ינא
 .םישדח םיכרע ,שפנ-תייווחו הסיסת ךות ,ןותמ ןותמ םילועו םיחמוצ -- הווהתמל תורוצ
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 ,תופיפצה ,רדסה"יא -- ראשה לכ .רקיעה והזו ,ןאכ ונייח לש הקומעה תוהמה יהוז
 איה הבוח ףאו ןתינ ,הרומת לוחתש יחרכה תוינוציחה תורוצה הלא לכב ,תונלשרה
 ייוואמ .יב םג ףאו ולוכ רוביצבו ונכותב שיאו שיא לכב יולת אלא רבדה ןיא .ןתונשל
 ...םיווהתמה םישדחה םייחב וגראיי -- יתויצרו

 זמ דומעל ,יביסאפ תויהל .תיתריצי תוליעפב בלתשהל בייח ונכותב שיאו שיא לכ
 ,ינא .השעמל עירפהל -- םימעפ ,םולבל עמשמ -- ךתלוז ידי-לע ררגנ תויהל ,דצה
 ...עירפהל אל לדתשא ,הברה ימצע ףתשל ןיידע תלגוסמ ינניא וליפא

 השובכה ךרדה -- דחאה .העפשהלו תוליעפל םינוש םינפוא םייוצמ עבטה ךרדמ..

 הנוק םדאה -- "םיפיטמ,, ,רוביצב םיעיפומ : תלבוקמה וז ,לקנב הילע עוספל ןתינש

 ולבסב ומע תויהל ,ושפנ-ךלהל ,דיחיל היינפה איה -- תרחאה הרוצה .םוסרפ ול
 וירחא רּותי הז םייח-ביתנב להנתהל הצורה .שרופמ הכ וניא ןוויכה וז ךרדב .ותחמשבו
 .שדחמ םעפב םעפכ

 תעה לכ .הפי הלוע איה תוקוחר םיתעל ךא ,וז הביתנב םילהנתמ תודיבכב ,יתעדי
 הוולש חורב .הכרעבו התונוכנב ינא החוטב .ילש יתביתנ יהוז לבא -- לצ הפוטע איה

 ...דיתעה תארקל הב תלהנתמ ינא

 (רוגי ,סנייר) ילאכימ ליגיבא

 הרייעב הדובעה-שוביכ תואלת

 -שוביכ תגולפ האצמנ םש .ץירוקב הרשכהל יתעגה 1932 תנש טסוגוא שדוחב

 הלע םיישדח רובעכ .תורבחו םירבח ןינמ התנמש ,הבוסולק ץוביק לש הדובע

 .שיא 257-ל ונרפסמ

 הדובעב וניסנתה אל םלועמ .םייקתהל לכונש ידכ הדובע שפחל ונלחתה

 דובעל םינכומה ,םילעופכ ונמצע תא חיכוהל קזח ןוצר ונברקב םעפ םלוא ,תינפוג

 .תודובע ינימ לכב

 םילעופ זא ורסח הרקמב .רכוסל תשורח-תיב היה ונלש ןושארה הדובעה םוקמ

 הדובעב .תולגע לע ותסמעהו קלס תאצוהב ונדבע .ונתוא ולביק הרירב-תילדבו

 .הדובע שופיחב וקסע םירחאה םירבחה .תועובש 3 ךשמב םירבח 6 וקסעוה וז

 ."םייוג,ה םע תורחתהל וסינו םהידיב םינזרגו םירושמ םע ריעב ובבותסה םה

 םתוא םיבטוח ויה םירוחבהו ,םתוא תורדסמו םיצעה תא תורסנמ ויה תורוחבה

 באכ םבלש "םינמחר-ינב םידוהי,, וררועתה ונלזמ עורל ,םלוא .תולצפ תולצפ

 ובריס הז םעטמו ,תוכרפמו תושק תודובע ינימ לכב םיזבתמ לארשי ינבש םהילע

 .םהלש קסעה"יתבבו םהיתבב ונקיסעהל

 סח היופצ םאש ,ורמגו ונמנ ונלש םיבוטה םידוהיהו ,חספה-גח ימי וברקתה

 לכב םיידוהי םירוחבו תורוחב תקסעה ריתהל שי ,גחה תורשכב המיגפ הלילחו
 207-מ הלעמל הב ומייקתה התיה הנטק ריע ץירוק יכ םא .יוקינ תודובע ינימ

 -תדובעב ונייה םיקוסע ונלוכו תסנכה"יתב יוקינ ונילע וליטה .תושרדמ"יתב

 .וז שדוק

 תא תוקנל ונתוא ולביקש הרייעב תיבה תורקעמ "תוינושחנ, המכ ואצמנ

 וליפא ולו ,ןנחלוש לע דועסל ונבריסשכ ועתפוה ןה .םיסבכה תא סבכלו ןהיתב

 שורד .ונלשמ לכוא ונל שי :ונלשב ונאו םויה לכ ונב וריצפה .הת סוכ תותשל

 ונלש לכואה תנמ .דואמ םיבער ונייה יכ ,תותפתהל אלש ידכ לודג חוכ היה

 תסורפו (הירוקיצ) שלוע-דימ סוכ ,המדאדיחופת לש קרממ הבכרוה םויה לכ ךשמב
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 ,ןנחלוש לע דועסל ונבריסשכ םישנה יניעב תועמד יתיאר םעפ אל .שבי םחל

 .ונרצי תא ונשבכ תימינפ תעמשמ ךותמ םלוא

 -ץולחה,, ףינסב ךירדהל םג ונלחתה .ריעה יבשותמ םיבר ונרכה ןמזה ךשמב

 ינועה ףא לע ,ונתיבב .םיבר םיחרואמ הגולפה-תיב המה ברע ידמ ."ריעצה

 ,הלילב תרחואמ העש דע ונדקרו ונרש ;החמש דימת הרוש התיה ,תוקחדהו

 ןכלו ,החונמ םוי רחמ ירה .ןיע ונמצע אל תבש תולילב .תופייע ונשגרה אלו

 ריעה תוניפ לכב ונלייט תבשב .אתווצב ונארק םגו ונרש ,הלילה לכ ונדקר

 -תהל היה רוסא האלה .רכוסל תשורחה-תיבל דע םיעיגמ ונייהו הל הצוחמ םגו

 םייסורה םיפיקזב ונלכתסהו ונדמע תועש לע תועש .לובגה היה ןאכ יכ ,םדק

 .בר אבצמ המהש ,םהלש ןיטקרסקבו

 ץירוקבש םידוהיה יתבו תסנכה-יתב .רהוזה ימי וזוגנ םתיאו ופלח םיגחה

 םיצע םגו ,"םיינמוה,, םימעטמ ונתוא לבקל ובריס הסיבכ תודובעל .ויה םייקנ

 גישהל םיצמאמ ונישע .רתויו רתוי ונל קיצהל וליחתה רוקהו בערה .ויה אל

 .החלצהב ורתכוה אל םה ,ונרעצל ,ךא ,הדובע

 תוגצה גיצמה ,דואמ ליעפ יטמרד גוח םייק ץירוקבש יל רפוס דחא ברע

 גוחל ףרטצהל יל ועיצה .םייתונמא תוחוכ רסוחמ לבוס אוה ךא ,ףרוחה תומי לכב

 ינריבעהל םיאב וליאכ לשמ ,וז העצהל עומשל וליפא יתבריס .ירכש לע אובאו

 יהוזש ורמא םה :התיה הנוש הגולפה ירבח תעד םלוא ,יתנומא לעו יתעד לע

 ,תינשייבו יתייה הריעצ ינאו .הב שייבתהל ןיאו תורחאה תודובעה לככ הדובע

 ךירצ םדא ירה ;תרחא הרירב יל התיה אל ךא ,תוגצהב ףתתשהל יל היה השקו

 .השא םגו ,"רבג עשפי םחל תפ לע,,ו לוכאל

 םיצע ונל ויה אל .לודג רוק ררש ונתיבב .ףרוחה תומי ועיגהו ץיקה ףלח

 ונלחתה .ונתיבב רידנ חרוא השענ םחלה .דואמ רומח היה ילכלכה וגבצמ .הקסהל

 -- ונילע "םחרל,, ופיסויו הדובע ונל ונתי אל םאש ,ץירוק ידוהיל ריבסהל

 .בערב עווגל ונא םילולע

 החתפ םוקמל יאובבו ,יתכלה .הסיבכ-תדובעל תחא הרבח ושקיב דחא םוי

 ץוביקהמ יתחלשנש הל יתרמא .ינוצרל ינתלאשו ,40 תבכ ,הדמחנ השא תלדה תא

 אזא !ןטיה ךימ לֶאז טַאג, :תושגרתהב הרמאו יב הלכתסה איה .הלצא סבכל

 ינרמשי) !"ןייז טינ טעוו סָאד ? שעוו ןשַאוו רימ ייב טעוו דניק לדייא ןוא גנוי

 .( היהת אל היה ? הסיבכב ילצא דובעת תאזכ הנידעו הריעצ הרענ !לאה

 םאו ,םיבר םיתבב וז הדובע יתישע רבכו עוצקמב הקיתו ינאש הענכשל יתיסינ

 ילצא יבשת זא,, :יל התנעו -- לוכאל םחל יל היהי אל ,הדובעל ינלבקת אל איה

 הדובעה דעב ךרכש תא תלביקש ירפסת ץוביקבו הלטבזרכש ילבקת ,םויה לכ

 יתדרפנו -- ןמזה לע לבחו הזה רבדכ תושעל ןכתי אלש הל יתרבסה ."תישעש

 .הנממ

 רזעילא היה ומש .חמק-תנחטב העובק הדובע דבע ונתאמ דחא רבח קר

 דעו המחה תאצמ דואמ השק דבע הז רבח .הנש רובעכ הלחממ רטפנ אוהו

 .ונלוכ תא סנריפו התעיקש

 םירבח הברה .םהיתותוא תא ונב ונתנ םישקה הנייגיהה-יאנתו העורגה הנוזתה

 .םמורמ חור-בצמ לע ונרמש השקה ונבצמ תורמל .םיעצפו רוע-תולחמב וקל
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 עשפכ הבשחנ הליבח תלבק .תיבהמ הליבח יתלביקו םירופה גח ברקתה הנהו

 .תאזה הנתמה תא ירוהל ריזחהל טלחוה הבו הפיסא המייקתנ ןכלו ,רתויב לודג

 ךות .הליבחל ביבסמ לגעמב םידקור ונלוכשכ םירופ תגיגח ,תאז לכב ,ונרדיס

 .הב שי המ תוארלו הליבחה תא חותפל טלחוהו הרמוחה הרשפוה דוקיר ידכ

 .יטולה הרשעו תוירגיס ,הגולפה ירבח לכל םייברגו ןובס ,תוגוע הב ונאצמ

 האוולהב ונחקל ףסכה תא ,םויה םירופ ףוס ףוס יכ ,תוגועה תא לוכאל ונגטלחה

 .ריזחהל ראשה תאו ,חמק וב תונקל

 -ץולחה,,ו 'ץולחה,, ירבח תעפשהב ונתרזעל ואבו ריעה ידוהי וררועתה םייתניב

 ופתתשה דעווב .ץוביקה ןעמל דעו ןגרוא .ונתיבב םיעובק םיחרוא ויהש ,"ריעצה

 וניינעתה ,ונלצא ורקיב םה .םישיא המכ דועו "תוברת,, רפסדתיבמ הרומ ,אפור

 .התיה אל הדובע יכ ,הברהב ונל רוזעל ולכי אל ךא ,ונב

 ונתורשפאב ןיאש הנקסמ ידיל ועיגה "שוג,ה תוריכזמב םיבר םינויד ירחא

 ונלסיח .הרשכה-יצוביק ינימ לכב ונתוא רזפל טלחוהו ץירוקב דמעמ קיזחהלו ףיסוהל

 דרפיהל ונלחתהו תובוחה תא ונמליש ,הבוסולקל ורבעוה םילכה ,קשמה תא

 .ריעה ידוהימ

 ."ריעצה"ץולחה,,ו "ץולחה,, ירבח םע הביבסב לויטל השדקוה הנורחאה תבשה

 .םלוכמ ונדרפנ בר רעצב .םידהואהו העונתה ירבחל הדירפ תביסמ ונרדיס ברעב

 .ונכרדל ונאציו םינושה ןילטלטמה תא הילע ונסמעה ,הלגע וגרכש רקובב

 ריכהל יתחמש .ייחב הבושחו הפי הפוקתכ ינורכזב וראשנ הישנאו ץירוק

 וראשנ ונממ םיבר אל ונרעצלש ,ססותהו הפיה רעונה תא ,הישנא לע וז ריע

 ...םייחב
 (קוינ 'צרוט) ינשוש ןויצ-תב

 1959 ,הטישה-תיב

 םייח תוחרוא

 לש תונושארה תוגולפה תחא 1930 תנשב האצמנ ןבילקב :ןמרמיצ הדוהי

 םוקמב המק "לודגה שוביכה,, ימיב .לסחתהל הצלאנ ףא הנשב הבו הבוסולק

 .תרחא תנוכתמב הבוסולק תגולפ שדחמ

 קצול םירעהמ קחרה אל תנכושה ,ןילהווב המודרו תחדינ הרייע -- ןבילק

 ,בוחרה ידיצ ינשמו ,תולוגעו תולודג םינבא ףצורמ היה ישארה בוחרה .הנבורו
 .דחא לכ ירחא םילכתסמ תוהוב םייניעבו םידוהי ודמע ,םהיתויונח יחתיפב

 ולחה םיגלשה רשאכ ,ביבאה תומיבו ,םיזע םימשג ודרי רשאכ ,ויתסה תומיב

 ךרד רדוח היה ץובה .תורוכע תוילולשו ךימס ץוב הרייעה התסוכ ,רישפהל

 ןהמו ,ונילגר ונפטע םהבש םיטוטרמסה ךותל ונילענב רשא םירועפה םירוחה
 רשאכ ,הלאכ םימיב .תואופקה ונידיב ןזרגהו רושמהו -- ונירבא ח"מר לכל

 רסנל ידוהי ונל ארק םש"יא הפ"יא םא ,דואמ ונחמש ,הקיר התיה וננטב םג

 הלא-יא ואצמנ םנמא .ותיבב רונתה תקסהל הנק רשא ,םיצעה תא ולצא בוטחלו
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 ,םיצע תביטחב הדובע ונל ורסמ אל םידוהי םידלי לע תונמחר בורמ רשא םידוהי

 הדובע רוסמל הוצמ םמצעל ואר םבורב לבא ,וישע ידי וידיש "יוג,ל קר הבוטה

 ,הריתיה המשנה תא וגניאר םהיניע קרבב .ץראה לא ואובי הלא ירה ;םיצולחל

 .לארשי-ץראל םהיעוגעג תא

 תנחטב ויה תוירקיעה וניתודובע .שיא םישולשכ ןבילקב ונייה 1934 תנשב

 תומיב רקיעב התיה םיצעה תביטח .םיצע תביטחבו הרסנמב ,תימוקמה חמקה

 ונלבס םש ונימי בורש אלפ ןיא .הדובע ונלביק דימת אל הרסנמב םג .ףרוחה

 תוסורפב םירבחה ןיב קלוחש םחלה לע ונתלכלכ התיה בערה ימיב .היוקל הנוזתמ
 תפסותב ךימסו רוחש הפק ,לצב תכיתח ,תוחוראה שולשב תוקדו תונטק

 הלא לכ םיירהצבו ,המדא-יחופת תצק םג םימעפל ,ישיבג רכוס תכיתחמ עבר

 יל רוכז אל הלא לכ תורמלו .ונכת המ ןיחבהל היה השקש ,לילד קרמ תפסותב

 .ךכ ללגב התיבה רזח והשימש הרקמ ףא

 ונייה הפיסא לכ ירחא .תויללכה תופיסאה וספת הרבחה ייחב בושח םוקמ

 םירבחבו יב רבעש דערה תא חכשא אל .הבוסולק ןונמיה תא רישל םיגהונ

 ."הנרמאת יתומצע לכ, :תניחבב הז היה .ןונמיהה תא ונרש רשאכ םירחא

 הנושארה הפוקתב טעמב אל ונל רזעו שפנ תוחוכ הברה זא ונב ךסנ ןונמיהה

 טלתשהל -- לכ םדוק .םירסח ויה אל םהו םיישקה לכ לע רבגתהל תולגתסה לש

 ןושארה ימויב דובעל יתאציש ינא רכוז .הב םיליגר ונייה אלש ,הדובעה לע

 -אוכ ויה ידי םנמא .םמורמ חור בצמב הדובעהמ יתרזח .םיצע תביטחב ןבילקב

 רמא יבג םג .תונבלו תוהובג םימ תועוב התסוכש תינמיה ידי ףכ דחוימבו ,תוב

 .הדובעל בוש -- תרחמלו ,הלילב רחואמ דע ונדקרו ונרש ..לבא ,ולש תא

 ישילשה םויב .םדבל ירבח תא ריאשהלו קיספהל יתיצר אל ,םיבאכמ יתפש יתכשנ

 ואיבהו םיבאכמ יתחנאנ .דחא הלגומ שוגל הכפהנ טעמכ תינמיה ידי ףכ לכ

 .יתארבה רצק ןמז רובעכו -- יתחתונ םשו אפורל יתוא

 םילודג םיקש בוחסל היה ךירצ .חמקה תנחטב דובעל יתלחתה המ-ןמז רחאל
 םלועמ ינאו .תוקלח םגו תולולת טעמכ ןהו תוגרדמב םג םתיא תולעל ,םידבכו

 דיגאש ןכתי אל ןה .הזב םג דובעלו דומעל חרכומ ינא לבא ,םיקש יתבחס אל

 ינא ירה ךכל ףסונ .ול השקש דיחיה ינניא .יליבשב ידמ השק תאזה הדובעהש

 .השוע אל ימצעב ינאש המ םירחאמ שורדל יאשר ינא ןיאו הגולפה ריכזמ

 םיקשה תביחסב לגרתהלו תוסנל ילעש יתטלחה תויוטבלתהו םירוהרה ידכ ךות

 ,יפוי .תוגרדמב ץמאמ ידכ ךות יתילעו חמק דופ 3-ב יתלחתה .יתגרדה ןפואב
 תולעל יתחלצהש דע ,האלה ןכו דופ יצח דוע האבה םעפב יתפסוה .ךלוה הז

 תושעל ,לשמל ,וא .יתחצינ .הלודג התיה יתחמש .תוגרדמה לע אלמ קש םע

 ,םייניעל רדוח חמקה ,בברעמו בברעמו חמקה תומירע ןיב עקוש התא .תובורעת
 .רובעי הז .םישיטפ תוקיפד ומכ תוקרבו ,באוכ שארה ,תרצקתמ המישנה ,ףאל

 םימי רפסמ רובעכ .יתוא ףילחיש ימ ןיא .םדה תא רצוע .ףאהמ םד םרז ץרופ
 לכ .השק ףרוחהו .םיננער תוחוכב הדובעל ונמק הניש ליל ירחא .יתלגרתה
 םיריעמשכ לבא ,הלילה ךשמב םיממחתמ והשכיא .רדחב םיבלכ רוק דמוע הלילה

 .הטימהמ רהמ םיצפוק הדובעל

 הרזומו ונירחא םיבקוע ויה "םייוג,,הו ירצונ רוזיאב התיה הגולפה תריד
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 םידוהיש -- לוכה לעו דחיב םירג תורוחבו םירוחבש העפותה םהיניעב התיה

 ונדי ךא ,תיניצר תושתכתהל ונעגה ףאו ונל ולכנתה תחא אל .הדובע לכב םישוע

 שמישש םוקמ ,באטסובונב ,םירבח רפסמ ,ונרקיב הרגיתה ירחא .הנוילעה לע התיה

 תבשומכ ןכו ,הבוסולק שוגבש םישושתו םילוח הרשכה ירבחל הארבה"תיבכ

 ,באטסובונל לייטל םעפ ידמ םיגהונ ויה ןבילקמ םירבחה .שוגה ירבחל םילוע

 רשאכ .האצרה עומשל ידכ םאו תורחא תוגולפמ םירבח םע שגפיהל ליבשב םא

 תולקמשכ ונופיקה םה .ונב םקנתהל ידכ םהה םייוגה ונל וברא התיבה הלילב ונרזח

 ,תיניארקואה הפשב הפי טלשש ,ונירבחמ דחא םתארקל אצי זא .םהידיב םיניכסו

 תודידיב ונדרפנ .ירפ האשנ ותרבסהו ונב םתורגתה לעו םהישעמ לע םתוא חיכוהו

 .ונדירטהל ופיסוה אל זאמו

 התיה ,הרשכהל ואציו םחהו חונה םירוהה-תיב תא ובזעש ,ונתאמ םיברל

 יתולגה םייחה חרוא דגנ הדירמ םג -- תולעל ןוצרה :ירקיעה עינמל טרפ -- תאז

 ץראב תויחל ונפאש ונחנא וליאו רחסממ םבורב ומייקתה םה .וניתובא לש

 ונמצע תא רישכהל ידכ .הנומוק ייח םייחו תואלקחב םידבועה ,םיאמצע םילעופכ

 ונילע ,ומש הרשכה ץוביקש ,הזח רודזורפב םגש ,ונרמא .הרשכהל ונאצי ךכל

 וזיאמ ,קוקז היה רבחשכ ,אמגודל .ונירוהמ תולת לכ קתנלו םייאמצע םייח תויחל

 לש ותורשפאב היה אלו ,רחא םוקמל וא ,התיבה העיסנ תואצוהל ,איהש הביס

 העיסנה תואצוה תא שורדי אל רבחהש ונדפקה ,תואצוהה תא ול תתל ץוביקה

 רתוי םיקוחרה תומוקמל וליאו םיבורקה תומוקמל לגרב םיכלוה ,ןכל ,ויה .וירוהמ

 -הו םידגבה וערקנשכ .םתרטמל ועיגהש דע תובכרבו תולגעב "םיפמרט,, ושפיח

 רפסמ םירבחל םיקלחמ ויה .שיב וקפתסה אלא םירחא תיבהמ ושקיב אל םיילענ

 םילוב תיבהמ ושקיבש םירבח ויה .םיבתכמ תביתכל שדוחל םילוב לש םיוסמ

 תיבהמ ףסכ שקבל אל ונדפקהש ,וילאמ ןבומ .ןכ תושעל ןיאש טלחוהו םיפסונ
 .תורחא תואצוה ינימ לכל

 םה ,הרשכהה יצוביק תיברמל םיינייפוא ויהש ,וללה םיטבלהו םישופיחה
 .ץראב ונתדימע חוכ תא וקזיחש םה

 1976 ראוני ,ןגזתמר

 .רבח יתייה הבש הרשכה תגולפ הבוסולקל התיה לימובול הרייעב : למז השמ

 .םירוהמ אלו תודסוממ אל ,ץוחבמ הרזע אלל ,םייפכ למעמ קר היה ונלש םויקה

 .תודובע ינימ לכב ונדבעו -- הדובעמ םייקתהל ימצע ןוצר ונל היה

 ךא ,הדובע שפחל םיאצויו םימק ונייה רקוב ידמ .השק היה ילכלכה בצמה

 שגרוה בצמהו ,רתויב השקה התיה ףרוחה תפוקת .םיבר ויה אל הדובע תומוקמ

 -גח ברקתהב קר .תונמב םחלה תא םירבחל וקליח .לשבל המ היה אל .חבטמב

 זאו תונוש תודובעל םיצולחה תא ונימזה ,גחל תונכהב וליחתה םידוהישכ ,חספה

 התואב -- -- דחא חספ"גח ברע רכוז ינא .תובוחה תא םלשל ונלוכיו בצמה לקוה

 .הקפסהה להנמ היה ןייטשלדיא סונמ בוטה ירבחו הדובעה ןרדס יתייה הפוקת

 .דואמ לד היה ביצקתהו ,ביצקתה לע רובענ אל הלילחו סחש דואמ דיפקה אוה

 .הקשמ אלו לישבת אל ,תוצמ קר שיש יל רמאנ .תושאונ ויה חבטמה תודבוע

 ,הת תליבחו רכוס ג"ק המכ הפקהב יתחקלו ינוונחל יתכלהו "ץמוא יתלבק,
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 ,רקובה דע ורשו ודקר ,חמש גח זא היהו ,קותמ התו תוצמ םירבחל ושיגה גחבו
 ."תעד לקו ןזבזב,, ינאש רמאו זגר סונמ םלוא

 :ייח לכ יתוא הוולמש ןורכז דועו

 תודסומה יפלכ יארחא דחא םדא היהיש ונלש הגולפהמ שרד ינלופה ןוטלשה

 התיבה עסנ ונלש רבחש הרקמ הרק הנהו .יארחאה יתייה ינאו םייתלשממה
 ,תחא הפטעמב םיבתכמה לכ תא ומשו םיבתכמ ול ובתכ םירבח המכו ,המ-ןמזל

 יתארקנ דחא ריהב םויב .יגלופה קוחה דגנ היה הז רבד .ראוד ימד ךוסחל ידכ

 אלש ןבומכו םיבתכמ המכ הב םיפרוצמ ויהש הפטעמ חתפ אוהו ראודה להנמל
 זוחמה לע הגוממה ידי לע יתסנקנ וז הריבע לע .הרקמה תא שיחכהל יתלוכי

 ףסכה םוכס ונתושרב היה אלש ןוויכמ .םתרומת יפסכ םולשת וא רסאמ ימי 5"ל

 ייתיליב,, הככו הכימש יל האיבה הגינפ הרקיה יתרבח .רהוסה תיבל יתוא וסינכה
 ...אתווצב םיבתכמ תביתכ לע רצעמב םימי 5

 ונלדתשה .ייחב תרשואמה הפוקתה וז התיה םישקה םיאנתהו לבסה לכ תורמל

 .תילילפו תירסומ הריבע םוש התיה אלו והער תא שיא דבכל ,הפי תויחל

 1977 ראוני ,תילתע

 3 םשמ וחלש רצק ןמז רובעכו 1933 תנשב הבוסולקל יתעגה :רטב השמ

 -ארה הישילשב .הקבונוטנא המשש תחדינ הרייעב השדח הגולפ תמקהל םישנא

 -- תעכ ,הקפלק הנשוש -- תחא הרוחבו (ינאו ץיבומרבא) םירוחב 2 ויה הנוש

 ליבשב ךרדה תואצוהל וקיפסיש םייפסכ םיעצמא ונידיב ויה אל .דורח-ןיעב

 ,ונא וליאו ,דעוימה םוקמל תבכרב עסת הנשושש ונטלחה ןכ לעו ,ונתשולש

 .ינראסמ מ"ק 27 לש ךלהמ ,הקבוגוטנאל לגרב ךלנ ,םירוחבה

 ינשמשכ ,תבכרה יספ ךרואל שדחה ונמוקמל םידעוצ ונאו יאמ שדוחב הז היה

 ונאצמ םוקמל ונאובב .ריוואה ללח תא םיאלממ ביבא תוחירו רעי ךשמנ הידדצ

 גגה ,עקרקהמ הברה םיהובג ויה אל היתונולחש הברוח -- ונל הדעונש הריד

 םישרק -- "הריד,ה ךותבו םשג-ימ םיפלוד הרקתה ךרד ,ריחשמ שק הסוכמ

 ,דובעל ונילע הב ,הרסנמהש וגל ררבתה .םירופא שק יקש םהילעו ריק לא ריקמ

 .רפסמ תועובש דועב קר לעפות

 םחלה ,דואמ הדורי התיה הקפסאה .םירבח דוע הגולפל ואבו ופסונ םייתניב

 ...םויל הסייד וא קרמ תגמבו התל תוריעז רכוס תוכיתחב קפתסהל ונצלאנו ,עורג

 -הו םידוהיה ,םוקמה יבשות .הרייעב יהשלכ הדובע שפחל םייתניב ונאצי

 ונייה ונאו ,תודובע ינימ לכ ונידיב ורסמו "םיצניתשלפ,,כ ונתוא וריכה ,"םייוג,,

 תוטעמה תואצוהה תא תוסכל לכונש דבלבו ונל ןמדזתש הדובע לכל םינכומ

 .ונמויקל

 תורמשמ 3-ב םידבוע ונייה .הרסנמב הדובעה הלחה םידחא תועובש רחאל

 ונרחב .ונייח יאנת רופישל ונשגינ זא .תורבחלו םירבחל האלמ הקוסעת התיהו

 רובעל חרכה וניאר לוכל תישאר .םדיקפת יולימב ,ץרמב ולעפש ,ריכזמבו דעווב

 .םהב רוגל ונרבעו (םירומג אל ,םנמא) םיתב ינש ונרכשו ונאצמ .תרחא הרידל

 לש םנוצר תועיבשל -- לכואה ביטו הקפסאה ירדס תא רפשל ץמאמ ונישע ןכ
 .תרחא הרוצ ושבל םייחה .םירבחה
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 -תוחא השמישש הרבח םג ונילא העיגה .ךלהו לדג הגולפב םירבחה רפסמ
 .הדיקפתל דואמ הרוסמ התיהו ,(השולשה-תעבגב תעכ ,אריפש לחר איה) תשבוח

 םירשק ורצונו םוקמל םירבחה ורשקתה -- תוביזע לש םידדוב םירקמל טרפ

 .הגולפה ישנא ןיב םיקודה

 היעב התלע תחא םעפ קרו ,םייטקרוק ויה וגיניבל הדובעה ינתונ ןיב םיסחיה

 ,אשמ-תונורק לע ץע תורוק תסמעהב התיה םתדובעש ,םירכנה םילבסה .תכבוסמ
 זא וארק הרסנמה ילעב .התיבש וזירכה -- ולביק אלשמו םרכשל תפסות ושרד

 םוקמב ,הדובעה תא ונמצע לע לבקל ונל ועיצהו םדרשמל אובל ונתיאמ םיינשל

 ואיבה תרחמל .חותמ בצמ רצונ .התיבש יריפמ היהנ אלש ונעדוה .םיתבושה

 ףא היהו םיתבושה םילעופהמ תוכמ ולביק וללה .םירכנה ןיבמ התיבש יריפמ

 ...התיבש יריפמ תויהל םיצולחהמ םידיבעמה רתוי ושרד אל זאמ .השק ועצפנש

 םלוכ אלש ונל רצ .ץראל ולע םבורבו 50-ל עיגה ונתגולפב םירבחה רפסמ

 ..יצאנה ררוצה ידי-לע ןילופב ודמשוהו הצרא עיגהל וכז

 1975 טסוגוא ,תובוחר י"ע תלצבח 'כש

 םיווהתמו םיכלוה וב םוקמכ וינפל ךלה הבוסולק ץוביק לש ומש :יול רתלא

 תא תוארלו םוקמב רקבל יל הנתינש תונמדזהל ,ןכל ,יתחמש .םישדח םייח

 ,ןילהווב ,הירדנסכלא יתרייעב עדונ (1927) ח"פרת תנש סורפב .בורקמ םישנאה

 ןכתיי ךיא :ךכב יתנמאה אל הליחתב .הבוסולקב בורקב ךרעיתש הנותח לע

 עדונו םימיה וכרא אל -- 1ותחפשמ תא וב םיקיו הרשכה ץוביקב ןתחתי גוזש

 .איהה הנשב תוכוסה גח ימיל העבקנ הגותחה יכו רבדה ןכ םנמאש ונל

 ןיעכ ,הניגנ ילכ וגידיבו הבוסולקל ונתרייעמ םיצולח תצובק זא ונאצי

 הנושארה החפשמה לש תולולכה גחב םיחכוגה בל תא חמשל ידכ ,הנטק תרומזת

 תורבח ירשקו םיעגמ ורצונו רפסמ םימעפ םוקמב רקבל יתפסוה זאמ .הרשכהב

 ,םהירוה יתבל םהיתועיסג יכרדב הנחתל הכפה יתרייע .הבוסולק ישנא ןיבל יניב

 .ונתיבב םיחראתמ ויה דימתו ,םינוש םיניינע לגרל

 .קשרמ תא -- הרובחבש יראה תא ףא יתיבב חראל תוכזה יקלחב הלפנ םעפ

 תסנכה תיב .קשרמ םאנ הבו תסנכה-תיבב םע תפיסא זא המייקתה "ץולחה,, םעטמ

 ,קשרמ ןיבל וניב חוכיו ךרענו אוה םג אב ימוקמה ברה .הפ לא הפמ אלמ היה

 התיה םיחכונה לכ תעדלו הבר התיה תובהלתהה .םידי תציחלב םייתסנש חוכיו

 .תאזה הדבועה לע האג יתייה ,ףינסה ריכזמכ ,ינא .הנוילעה לע קשרמ לש ודי

 "?ולחה,ב ליעפו ףינסה ריכזמ תויהל יד אל :ימצעל יתרמא ןכמ רחאל

 יתעש העיגהו יפוגב םישגמ תויהל בייח ינא ;הרשכה יצוביקל םירחא חולשלו

 .הבוסולקל יתאציו יצפח יתזרא .הרשכהל תאצל

 יתרשקתה .םירבח לש שדח רוביצ םוקמב רבכ יתאצמו 1931 תנשב היה רבדה

 3 רחאל .םהה םימיב וכרענש תוחישהו תופיסאה לכב יתפתתשהו םתיא ףא

 ,הבוסולק תגולפ ,הציבורבמודל החלשנש ,שיא 20 תב הצובקב יתללכג םישדוח

 .םשל יתרבעו

 םוקמב יתישעו הבוסולקב רשאמ םיחונ רתוי ויה הציבורבמודב םייחה יאנת
 םוקמה תוריכזמל בתכמ זא יתבתכ ;ישפנ רבשמ ילע אבש דע ,םישדוח 10"כ
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 יתרזחו ץוביקה תא יתבזע ףוסבלו -- הרבחה ייחב אצומ ינאש םינוש םימגפ לע
 .ירוה תיבל

 ולחהו ףרוע יל ונפ 'ץולחה,, ירבח .םיארונ םימי ילע ואב הרייעל יבושב

 שיאכ םהיניעב יתייהו הביזעל ילש םיעינמה תא ולביק אל םה .ינממ םיגייתסמ
 לרוגה יל ןמיז בוש הנהו .םימיה לכ אכודמ יתכלהתה .הנוכנה ךרדהמ הטסש
 .וניניב םיעגמה ושדחתנו הבוסולק ישנא םע השיגפ

 הדובעה .הבוסולקמ םימילחמ םירבחל הארבה-תיב ונריעב חתפנ ןמז ותואב
 םירבחה .חוכ תפלחהלו שפונל םיקוקז ויה םהו היתותוא תא םהב הנתנ תכרפמה

 תודוה .העונתל יתוא וריזחהו ינוברק ,הבוסולקב יתויה ימימ יתרכיהש ,הלאה

 "דחה תוגולפה תחא ,תיחרזמה היצילגב ,לקוסל םעפהו -- הרשכהל יתרזח םהל
 .הבוסולק שוג לש תוש

 ראות וא רוטקוד ראות םיאשונ הישנאמ םיברש ,תיאצילג הרייע -- לקוס

 יבזוע :רמולכ ,ילש גוסהמ םבור ,םירבח 55דכ וזכרתה הגולפב .רחא יאמדקא

 אל שיא .שדחמ םהייח וב ולחהו ץוביקל ובש ,הבושתב ורזחש רבעשל הבוסולק

 הרסנמב התיה הדובעה .ץראל ותיילעל דע הרשכהב ול תויופצ םינש המכ עדי

 שוביכל יתוחוכ לכב יתרסמתה םש .תבכרה תנחתבו םיצע תביטחב ,תורמשמ יתשב
 .היילעל יתרשוא 1936 תנשבו ,תוברתה ייחלו הדובע

 1976 ראורבפ ,הרדח

 הבוסולק תוגולפב הינמרג יצולח

 הינמרגמ האיציה

 .ןוטלשל ותיילעו רלטיה לש ונוחצנ תא םינומהה םיגגוח הינמרגב .1933 ביבא

 תועונת ינודעומ םגו ,תוידוהי תויונח לע םרח זרכומ .בוחרב םיפקתומ םידוהי
 .א .ס ירוביג לש םירוקיבל םיכוז תויצולחה רעונה

 שיש "ץולחה,, זכרמל רורב היה ,תברקתמה האושה תישאר לש ,תאז הריוואב

 לש רשפאה לככ לודג רפסמ היילעלו הרשכהל איצוהל תנמ לע ,לוכה תושעל

 רגשל העצה התלע ,הז חטשב תולועפה רתי ןיב .ירשפאה םדקהב תאזו ,םיצולח

 תוניתנ ילעב םיצולח תצובק תחילשל תורשפא ררבלו הינלופב "ץולחה,,ל תחלשמ
 םהירוהש ,םירבח לש הלודג הצובק התיה ,ןילרבב ,ונלצא .הרשכהל תינלופ

 ,םימוד םינותנ םע םירבח ויה גיצנדבו הינמרגב תורחא םירעב םגו ,הינלופמ ורגיה

 הנהו תחלשמה לש הבושל םייניע ןוילכב וניכיח .ךרעב 60--507-ל עיגה םרפסמו

 םיטקיפיטרסהש יאנתב ,תיבויח הבושת םהיפבו וניחילש ורזח לירפא תישארב

 תב הצובק הנגראתה ןילרבב .הינמרגל תבצקומה הסכמהמ ויהי ונרובע היילעל

 1933 יאמ שדוח תליחתו ,יםינובה,, תעונתמ םלוככ םבור ,ךרעב םירבח 0
 .האיציה ךיראתכ העבקנ

 תונטק תוצובקב םיטילפכ אצנש ,עבקנ תונוטלשה דצמ םיישק לש ששחמ

 ,םירבח 2 תונושאר תוינונסכ הינלופל ואצי לירפאב 29"-בו ,םירבח 3--2 לש
 .ינא םהיניב
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 19--18 ינב םיריעצ ונייה ,םישק ויה םירבחהמו החפשמהמ הדירפה יעגר

 תבכרב העיסנ סיטרכב ונדייוצ .עדונ-יתלבה לא העובק םייח תרגישמ ונאציו

 םיטילפל הרזעה דעוול תונפל םירומא ונייה םשו ,ןישנובז לובגה תרייעל דע

 ונשח ינמרגה לובגה תא ונרבעש עגרב .ותונגראתה תישארב היהש ,הינמרגמ

 ונלרוג תא ונצרח הזבש ,ונל ררבוה רתוי רחואמ קרו ,הלקה תשגרה ונבלב

 -ראוול ונעגה ,יאמב 1-ל לירפאב 30 ןיב ,הלילב .םיזגה יאתב הדמשהל אלו םייחל

 ונפתתשה תרחמל .ץראה יחילש לש הנומוקל התיה הנושארה ונתיינפו ,הש

 זוב, :הקעצה וגיפמ הצרפ ינטנופס ןפואבו ,יאמב 1-ה לש תינומה הנגפהב

 ."! םזישפל
 זוכיר םוקמכ בוכורגל ונחלשנו ,םיפסונ םירבח ועיגה םיאבה םימיה ךשמב

 ,בוכורגב ראשנ םקלחש ,טלחוהו ,הצובקה ירבח לכ וזכרתה םייעובש ךות .ןושאר

 .קצולב הבוסולק ץוביק תגולפל םירבעומ רתיהו

 קצול - הנושאר הנחת

 הרשכהה ירבח ןיב רקיעבו ,ריעה ידוהי ןיב הבר תושגרתה ררוע קצולל ונאוב

 ,טרפב םידוהיה לשו ,ללכב הינמרגב בצמה לע תובר תולאשב ונפצוה .הגולפבש
 .הינמרגב שחרתמה תא לוכל ריבסהל ונתלוכי בטימכ ונישעו

 ונבור .םיבר םיישקב ונתטילק הלקתנ הינלופמ םירבחה לש םיצמאמה ףא לע

 .השק תיזיפ הדובעל םיליגר ונייה אלו היסנמיגב ונידומיל תא התע הז ונרמג

 םג .םיבר םיישקל םרג הלד הנוזת לש םיאנתל רדוסמ ןוזממ יטסרדה רבעמה

 הפשה תעידי-יא םגו ,לגרתהל היה השק שק ןרזמ לע הטימב םיינש לש הנילל

 הפשה התיה ונלוכל .תונבה-יאל המרג ,םירבחה בור לש ,שידיא ,תרבודמה

 .םיוסמ ישוקל םרג הז םגו ,ירמגל הרז תיגלופה

 תומוקמ רפסמל ףסונ .םידבוע רסוח לש בצמב התיה אל קצולב הגולפה

 תביטחב םירבחה בור וקסע ,תונמדזהב הדובע ימי המכ םשו הפו ,םיעובק הדובע

 2 וא 1 סנכוה םישנא 4 תב הצובק לכל .םייטרפ םיתבבו תויפאמב הקסה יצע

 אלו ,םויה לכ ךשמב ריעב ונטטוש ךכו ,ןזרגבו רושמב םידיוצמ ,"סעקעי,,המ

 אל טושפ יכ ,םיידיב אלו ,םיילגרב תולבי םע הגולפל ברעב ונרזחש הרק םעפ

 .הדובע םוש ונגשה

 רקבל העצה האבוה הפיסאל .דחא זוירוק יל רוכז קצולב ונייח תפוקתמ

 םיכירצ ונייה וז תוברת תלועפ ןומימ םשל ."םטרַאו ןיק, םשב עוניאר טרסב

 קפתסהל םימי עובש ךשמבו ,האמח לש הקד הבכשב חורמ םחל לע רתוול

 יכ ףא ,שביה םחלה תא ונלכאו ,הז לעפמב ונכמת ונא םגש ןבומכ .שבי םחלב

 .ינמרג םוגרת אלל ,תינלופה הפשב גצוה אוה יכ ,םולכ וגבה אל טרסהמ

 .בטיה םיכנוחמ ונייה תעמשמה םוחתבש הדיעמה ,תישיא היווח םג יל הרוכז

 תא יתבבוס תועש המכ ךשמב .הדילגל תשורח"תיבב הדובעל יתרדוס דחא םוי

 ,הנכומ התיה הדילגהש רחאל .הלק הדובע התיה אל תאזש רורבו ,דיב הנוכמה

 הנעטב ,יתבריס ,ןבומכ ,ינא .הדילג תנמ יל עיצהל ןוכנל תשורחה-תיב לעב האר

 תואירבב קפקיפ אוה .התוא םילבקמ אל םירבחה רתיש ,האנה תבוט לבקל ןיאש

 .תויבקעב ילש לע יתדמע ינא לבא ,ילש תישפנה
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 הברוול םירבוע

 ,קצול תגולפ ליבשב ידמ הדבכ התיה הלודג הצובק תטילק לש המישמה
 תוגולפה תחא ,הברוול ונתוא ריבעהל םישדוח 3 רובעכ טלחוה ךכמ האצותכו
 רשאמ םיבוט יסחי ןפואב ויה םיילכלכה היאנתש ,הבוסולק ץוביקב תולודגה
 ךרד ילוטלט ירחאו ,םיסוסל תומותר תולגע המכב ונרבעוה ,ןכבו .תוגולפה רתיב

 ונמוקמל ונעגה ,הנבודב "הינודרוג, תצובקב הליל תיינח םע ,םימי 2 ךשמב

 םירודיסל ונלגרתה םגו ,םיחטש הברהב ןויסנ ידמולמ רבכ ונייהש ןבומכ .שדחה

 לכ ונתוא התכיז תיאנסחמהו ,יטרפ שובל ןיאש רמולכ ,'א םידגב ןסחמ לש

 ,הדבועה תורמלש ןייצל יואר .רתוי וא תוחפ ומיאתהש ,םירחא םידגבב עובש

 ,קצולו בוכורג ,תונושארה תונחתה יתשב ונראשה בטיה םידיוצמ תיבהמ ונאציש

 ."'הטילפה תיראש,, תא ונאבה הברוולו ,םידגבה לש לודג קלח

 ייקאטרט,,ב םירבחה לכ ודבע ,םיתורשב ודבעש ,םירבח לש ןטק רפסמל טרפ

 להנמ .הרייעה יבשות ,םייניארקוא םילעופ תורשע םע דחי ,הרייעבש (הרסנמ)

 ונדבע .םיצולח לש בר רפסמל הדובע רשפיא רשא אוהו ,ידוהי היה הרסנמה

 .לעפמב הפי ובלתשה "םיקעי,ה בורו ,תורמשמ יתשב

 שמחו ,הרייעה הצקב ןכש לכואה רדחש ךכב הנוש היה הברו תגולפ הנבמ

 תוארל היה רשפא םויב םימעפ המכ ;הרייעה לכב תורזופמ ויה םירוגמל תוריד

 .הנילה תומוקמל וא לכואה רדח ןוויכל םידעוצ םיצולח לש הרייש

 ילעב םגו תירבע ועדי םיבר .עצוממל לעמ היה הברוובש ישונאה רמוחה

 רוחב היה הינלופמ םיצולחה ןיב .הרבחה ךותב ונתטילק לע לקה הזו ,הלכשה

 ונילא ףרטצהל גהנ אוה .הירוב לע תירבעה הפשב טלשש ,ןיול םולש םשב דחא

 ונחנאש ,םכסה ותיא ונישע .תינמרגב םיינכפהמ םיריש ונרשו אתווצב ונבשיש תעב
 ולוכ היה חוורהש רבתסה .תירבע ונתוא דמלי אוהו ,םירישה תא ותוא דמלנ

 תולקב הטלקנ אל תירבעה ונלצא לבא ,הרהמב םירישה תא דמל אוה :ולש
 ..תאזכ

 וניניב הבר הנבה התיהו תיתרבח הניחבמ ונשבגתה הברווב ונתוהש ךשמב

 ונמשגה .תבורעת-יאושג המכ היתובקעב האיבה ףאש ,הינלופמ םירבחה ןיבל

 -ולחה רעונה תעונתב תיטרואית ונשכר םתוא ,ץוביק ייח תונורקע השעמל הכלה
 ונתוא רישכה הז לכ .ענצ יאנתב םייחלו הדובע ייחל ונלגרתה .הינמרגב תיצ

 .ץראב ץוביק ייחל

 התרפהמ האצותכש ,הרסנמב התיבש הצרפ עתפלש דע רדסב להנתה לוכה

 (תינמז) הרזפתה הברו תגולפ .היחמ רוקמ אלל ונראשנ םוקמה ילעופ י'ע
 םירבח 5 דועו ינא .תומוקמ המכל הקלוח תינמרגה הצובקה ףאו ,תונוש תוגולפל
 .םיר"תיב תצובק הברוול זא הסנכנ ונמוקמב .ץינמרקל וגחלשנ

 הברוול הרזחו ץינמרקל

 לע הסמעמל וגייה הפ םגו ,קצולבש הלאל םימוד ויה ץינמרקב םיאנתה

 לעבש ,העידי העיגה םייתניב .הדובע רסוחמ הלבס יכה-ואלבש ,הנטקה הגולפה

 תגולפ תראשה ךות ,םילעופהמ קלח הדובעל ריזחהל םיכסה הברווב הרסנמה

 ,תניינעמ היווחב הוולמ התיה תאז הרזחו ,הברוול ונרזחש ןבומכ .םוקמב ר"תיב
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 גלשו ,דואמ רק היה ,רוזחל ונדמע וב ,ףרוח םוי ותוא .ןוסאב הרמגנ אל סנבש

 תלחזמ תועצמאבש הביבסבש םירפכה דחאמ ןולגע ונרכש .לוכה תא הסיכ קומע

 ,מ"ק 20-כ לש קחרמ ,הברוול ונתוא עיסהל ומצע לע לביק םיסוס 2-ל המותר

 העיסנ ירחא .ךרדה תא אוצמל חיטבה אוה ,םיכרדה לכ תא הסיכ גלשהש תורמלו

 םיילענה תא ונצלח .תואפוק םיילגרהש ,ה'רבחהמ המכ ושיגרה תועש המכ לש

 םייתניב .האיפקמ ןתוא ונלצה ךכו ,גלשב םיילגרה תא ונפשפשו (תועורקה)

 אוצמל לכונ אלש ששח ךותמו ,ךרדה ינמיס תא ןולגעה דביא השעמלש ררבתה

 תיבב .הלילה ונתוא עיתפי םרט ,ורפכל עוסנל ותעצה תא ונלביק ךרדה תא

 ירחא ,תרחמל .הפצרה לע הליל תנילו המח ברע תחורא ונלביק ןולגעה תחפשמ

 .הברוול םימלשו םיאירב ףוס-ףוס ונעגה ,תפקוע ךרדב תועש המכ לש העיסנ

 תויהו ,הינמרגמ היילעה תונוישר ונרובע ולבקתנ ץייקה ישדוח ברקתה םע

 היה הזו ,תוריינה תא ונמצעב רדסל ונצלאנ ,םשל רוזחל ונתורשפאב היה אלש

 .רוזחו ךולה ,מ"ק 40 לש קחרמ ,הנבודל לגרב םיבוט םילויט המכב ךורכ

 םילוע תצובקל ףרטצהל וגלוכיו .שורדה לכב םידייוצמ ונייה ףוס-ףוס

 הנש ירחא לעופל האצי ונתיילע .הינמורבש הצנטסנוקב היה שגפמהשכ הינלופמ

 הרשכהב ובשי הינלופב םירבחה יכ ,האגק תצק ררוע הזו -- הרשכה לש עברו

 ...רתויו םינש 5-4

 םוכיס

 לש הטילקה תדעווב זא היהש ,קשרמ י"ע ונלבקתנ הפיחל ונעיגהב

 ינניא .םירחא םיצוביקל רתיה ,רנרב תעבגל ונפוה םירבח רפסמ .דחואמה ץוביקה

 ינחוטב לבא ,ץוביקב ןיידע םייח איהה תינמרגה הצובקהמ םירבח המכ עדוי

 םוקמ לכבו הבוסולק ץוביק םהל קינעהש ךוניחה ןמ םשפנב וגפס םירבחה לכש

 ללגב ,אקווד ילואו ,ףא לע ,םתרשכה תפוקת תא הואגב םירכוז םה םייח םה וב

 .םיישקה
 לכיח ףסוי

 1975 ,רנרב תעבג



 וקל וק

 םימיב .הרסנמב ונדבע .הבוסולק לש הגולפ ,ןבילקל יתעגה 1930 תנש ףרוחב

 .םיאנתה לכל ונלגרתה דואמ רהמ לבא ,השק התיה הדובעה םינושארה

 םידבוע ונא ןיאו םילעופל םויה גח יכ ,הרסנמה להנמל ונעדוה יאמב 1דב

 ירסוחמ ונראשנ ,רזע אל ןתמו-אשמ םוש .םירטופמ ונלוכ יכ עידוה להנמה .וב

 הבוסולקל םישנאה תרבעה לע העדוה ונלביק .הגולפה תא רזפל חרכה היהו הדובע

 .הבוסולקל וחלשנש הלא ןיב יתייהו ,תוגולפלו

 לוקל ונררועתה םואתפ .הפצרה לע ןושיל ונבכשו םיפייע ברע תונפל ונאב
 ונתוא הבבוס הפצרה לע םיבכוש ונא דועב .הדובעל ומקש םירבח הלא ויה .הריש

 .םינוש סדנוק ישעמב ונתוא חותמל וסינ םג ןכו "הרוה,, ודקרו לגעמב

 .תכרפמ הדובע התיה תונורקה לע ןבאה תסמעה .םישק הדובע ימי וליחתה

 וצרפו ,[בוקארק תוביבסמ םינלופ םילעופ] "םיקאיבוקרק,,המ תוכמ ונלביק םג םעפ

 .םניבל וניניב תורגית

 אל םשורה היה "הגולפ,ב יתריד תא תוארל הנושארה םעפב יתכלהשכ

 ,םיזרו םינמש -- םישנא 3 הטימ לכב .תומוק יתשב םישרקמ תוטימה .םיענ

 םימעפל היה הצקב בכשש ימ .מ"ס 80 -- הטימה בחור ...דחי םינטקו םילודג

 ..הפצרה לע ומצע תא אצומ

 ץראל היילעהו דליפסאפ תריזג האב הנה ךא ,ץראל רהמ תולעל וניצר ונלוכ

 המייקתה זאו .בוזעל וליחתהש םג ויהו השק השענ הבוסולקב בצמה .הקספנ

 תא בוזעל בשוחש ימ םירבח, :רמאו חתפש ,ל"ז יול .ד לש ותושארב הפיסא

 עבשיהל ,הפיסאב ,הפ םיכירצ ונחנא .הפיסאב תויהל ברעה ךירצ אל ,הבוסולק

 ירחא ."רבדה ךשמיי ןמז המכ עדוי אל דחא ףאו ,ונתיילעל דע ןאכמ זוזנ אלש

 .תוביזעה וקספש טעמכ תאזה הפיסאה

 .התיבה ורזחי "םידלי,הש ושרדו םירוקיבל הבוסולקל םיאב ויה םירוהה

 -ולקב םירבחה וראשנ םישקה םיאנתה תורמל .הרמ התיה םירוהה םע המחלמה

 -- ץוביקל םיכלוה םניאש םיצולח לע תועידי ץראהמ ועיגהשכ .היילעה דע הבוס

 -ואו םירבחה ןומא יתשכר .היילעל םירושיאב הבוסולקב תינדפק הקידב הליחתה

 .ץראל יתעגה 1934 תנשבו היילעל יתרש

 (טב) ישיטפ הרש

 1963 ,רוגי
1 

 -רמושהב הרבח יתייה .הווחאל ,הנטק הרייעמ 1930 תנשב הבוסולקל יתעגה

 -סאפ תריזג האצי יאובל ךומס .הרשכהל האציש יריע ישנאמ הנושארהו ריעצה

 ורביד םירבחה לכו תיללכ הפיסאל דימ וארק הבוסולקב .ץראל היילעה לע דליפ

 '!ץראל תולעל לכונש דע -- הפמ זוזנ אל,, :וטילחהו

 המל,, :יתלאש .תוכוב תורבח המכ תעמוש ינאו רדחל ונרזח הפיסאה ירחא

 תוכחלו -- םימויא םיאנתב ןאכ תויחל ? המ,, :יל ובישה ןהו -- "? תוכוב ןתא
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 -- "? תובשוח ןתאש המ הפיסאב ןתרמא אל המל,, :ןתוא תלאוש ינאו "...? היילעל

 ...וקתש ןה

 .הבצחמב הדובעל ורדיס ,םירירש תלעב הרוחב ,יתוא .הדובעל ונאצי תרחמל

 .וכישמהו -- הדובעל ומק תוכובה םג

 ךא ,התיבה עסאש ץעי אפורה .םינפה לע םיעצפ יתלבקו תדרגמ יתלבס

 .הציבורבמודל יתרבעו םוקמה תא ףילחאש. אפורה עיצה זא .יתמכסה אל

 שב היילעה תקספהל ,םייקה בצמה םע םילשהל ןיאש םימיה לכ יתנעט ינא

 לע יתרפיסו יתרזח דימת .םיכרדה לכב ץראל תולעל שיו -- םיטקיפיטרס רסוח

 ..איהה הפיסאה ירחא וכבש תורוחבה םע הרקמה

 -תתשהב תיללכ הפיסא התיהו "ץולחה,, זכרממ רבח ונלצא רוקיבל אב םעפ

 '! המ יהיו -- תולעל םיחרכומ, :יתרמאו רובידה תושר יתשקיב .ותופ

 םגו -- "היבכמ,,ל היילעל םירבח ורשואש העדוה יתלביק המ"ןמז רחאל

 ...םהיניב ינא
 (ןיול) יאנוי המחור

 1975 רבוטקוא ,םידיסח-רפכ
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 22.1.34 ,קצול ,ןמוי ךותמ

 הלחמ יהוז .(הרשכהה לש ןוגרא'זב ,"שוגאט,) תדרגב ונילח ינאו הקילג

 ילוחל .תקבדימ דואמ איהו ,קזח יוריג םע -- ףוגה לכב החירפ םילבקמ .הליעגמ

 ןכומ לוכה .תדחוימ תשובלת ףאו תוטימ ובו ,ץוביקב דחוימ רדח שי תדרג

 ...שארמ

 ..ךכ לכ הנונשו המכח איה .הקילג םע דחי "שוגאט,, יתלבקש תרשואמ ינא

 .דחי בוש ונא ,ונילחשמ ,וישכעו ,תואירב ונייה רשאכ תחא הטימב דחי ונשי

 תא ונחרמ .םיענ אל החירו תפזכ הרוחש החשמ הנשי "שוגאט,,ל הפורתכ

 קוחרמ ודמע ,רקבל ואב םירוחבה .לוכה ףא לע ,הבר תוצילע התיהו ףוגה לכ

 .בוטה וגחור בצמל ואלפתהו

 .ץחרמל ונכלהו "הקפסאה להנמ,מ ףסכ ונלבק ךכ-רחא .םימי 3 ךשמנ הז

 "בו הרישב ונינפ תא ולביק ה'רבחה לכ .תיתימאו הבר החמשהו -- ונארבה

 .םידוקיר
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 .באכ דע -- קיצה בערה .הדובע התיה אל :תיבב םירוחב הברה וראשנ םויה

 .לגעמב ובצייתנ לוכה .םירושמהו םינזרגה לכ תא הפצרה לע ורזיפ םירוחבה
 ךכ ונדמעבו ,קיר קנרא ופיסוה ,םיקיר םינודכ ,תוקירה םחלה תולסלס תא וביצה

 וממד ,ומדנ םלוכ ..! הרישב באכה היה בר הכ .הבוסולק ןונמיהב ונחתפ לגעמב

 .ונרעצב םתופתתשה וניגפה וליאכ ,שומישב םניאש ,הדובעה-ילכ םג .תובבלה

 -- ץוביקב יתויה זאמ !םויה םצעב "הרוה,, -- תרדהנ "הרוה,, הדכלתה כ"חא

 תוטימהמ ואצי ה'רבחה .םיסקמו ביאדמ היה הז .םויה רואל "הרוה,, הנושארל

 - - - הזה בוצעה סכטב קלח ולטנ לכהו
 (ןיזדנס) יגנוד המחנ

 תורח בשומ
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 ונתיילעל דע ,1934--5 םינשב ,הבוסולק תגולפ ,לבוקב הרשכהב ונייה
 .הצרא

 -וקתב בצמה היה רתויב רומח .הלחתהב דוחיב ,םוקמב םייחה יאנת ויה םישק

 ףירצ .םימה ואפק תויבחב .ספאל תחתמ תולעמ 30-ל עיגה רוקה .ףרוחה תפ

 רשא םיקדסה ךרד וב הבשנ הרק חורו שממ רהנה ףוח לע היה ונלש םירוגמה

 םיברעבו תוינמח יניערגמ תופילק י"ע קסוה ףירצה עצמאב דמעש רונת .תוריקב

 רתוי הריד ונרכש הגולפה הלדג רשאכ .רונתל ביבסמ םיפפוטצמ םירבחה לכ ויה

 .םיאנתה ורפושו תחוורמ

 ונדבע ,הנטק-אל ריע הבשחנש תורמל ,לבוקב הישעת התיה אלש ליאוה

 םימ תביאשב ,םיצע תביטחב -- םירוחבה ;ונל ונמדזנש תודובע ינימ לכב

 תריסנב ןקלח -- תורוחבה ;חמק תנחטבו ןמשל דב-יתבב ,םיתבל םתאבהו

 לגתסהל תורבחל היה השק .ריעה יבשות םידוהיה לצא תיב קשמב ןבורו םיצע

 יכ תורוחבה תא ענכשל ידכ תופיסא הברה ונשדקהו הלא תוריש תודובעל

 הזש דוהייבו ,תיב קשמב םג ,אהת רשא אהתו ,השוב הב ןיא -- הדובעה
 .האידיא ןעמל

 קזח יפוא ילעב קר .היילעל רושיאב תוכזל היה ונתווקת רקיע ,תמאבו

 .ץראל ולעש דע דמעמ וקיזחה הכורא המישנו

 עיגהל וחילצה םיטעמ קרש דואמ לבחו -- 1935 תנשב ונילעו וניכז ונחנא
 ..םיצאנה ימיב תפותהמ לצנהלו ץראל

 יקצסנ בקעיו (רדר) ותסא
 1976 לירפא ,םילשורי
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 ירבח .תונוש תודובע ריעב ונשבכ .לופונרטב הרשכהב יתייה 1934 תנשב

 .תיב קשמב -- תורבחה ,תשורח-יתבבו תויפאמב ,םיצע תביטחב ודבע הגולפה

 .הדובע לש המעט זא דע ועדי אל םבורב יכ ,הדובעל רבעמה םירבחל היה השק

 התיה הלכלכה .םוקמב םיטסינומוקה לש םדי תרגתמ ונלבס -- ךכל ףסונב
 ..םהשלכ תוקריו םחל -- ירקיעה וננוזמו הדורי

 בוטפא ןמלק
 1976 סראמ ,אבסדרפכ
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 .הלכלכבו ןוכישב םיאנתה ורפושו לופונרטב בצמה בטוה ןמזה תצורמב
 ראשמו ,תירמחו תילכלכ הניחבמ "שוג,,ב רתויב תובוטה ןמ תויהל הכפה הגולפה
 .חארבהל ,ונילא -- ושלחנש םירבחה תא םיחלוש ויה תוגולפה

 אריפש חיספ
 1976 סראמ ,תניע
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 יתאצי רוקו גלש לילב .ץירוקב הרשכהל תאצל "רושיא,, יתלבק 1932 תנשב
 העיסנ רחאל .תבכרה תגחתל דע מ"ק 16 לגרב יתכלהו ןילהווב ןאריזוא יתרייעמ
 תורוא ;יסורה לובגה די-לע הנטק הרייע ,ץירוקל יתעגה תבכרב תועש 8 לש
 רדח ינפל יתיאר .ץוביקה תריד תא יתאצמ ישוקב .לובגל רבעמ וצנצינ למשח
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 רוקה בר .םירבחה רובע הלד ברע תחוראו תונחלושה לע טפנ תורונמ ,לודג

 .םיבוטר תוריקהו

 ורשוא ןמז ותואב .םירבחה ןיב חורה-בצמ לע ועיפשה אל הקוצמהו תולדה

 .הבר התיה תובהלתהה תאז לכבו םוקמב ויהש תורשעה ךותמ 2 היילעל

 -דנתה תורבחה תחאו חמק קש ונינק עובש ידמ .ונמצעב םחל תופאל ונטלחה

 ונלבס .םיבוט ויה הרייעב םינויצה םע ונלש םירשקה .םחלה תא תופאל הב

 .תוקוחר םיתעל ונלצא ורקיב ץראהמ םיחילש .תוברת ייח ונל ויה אלש

 אבצב תורישל יתארקנ םייתניב .ץירוקב הגולפה הלסוח המ"ןמז רובעכ

 תאצל "רושיא,, יתלביק ,אבצב יתוריש םייתסנ רשאכ ,יצחו הנש רחאל .ינלופה

 ונקבאנ ןאכ םג ךא ,ץירוקב רשאמ רתוי םיבוט הפ ויה םייחה יאנת .בונובלודזל
 .ונמויק לע תושק

 בונובלודדב הגולפה םג הלסוח ,תונטקה תוגולפה לוסיח םע ,1936 תנשב

 .דחאכ תיתוברתו תירמח הניחבמ ססובמ ,לודג ץוביק היה ןאכ .קצולל ונרבעו

 .םעפל םעפמ ץראה יחילש לש םירוקיב וכרענ ןאכ

 ץראל 1938 תנש ףוסב יתעגה הכורא ךרד תרבכ הרשכהב יתרבעש רחאל

 .'ב היילעב

 (ריצאטסוא) ןמגרות השמ
 1976 יאמ ,תובוחר
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 ,בוכורוהב הגולפל קצולב שוגה תוריכזמ י"ע יתחלשנ 1935 תנשב -- --

 המקוה הגולפה .םידחא םישדח םוקמב יתיהש .ץוביקב םייחה ןוגראב רוזעל

 הגולפל יתרבע בוכורוהמ .קצולל ורבע הירבחו ,1936 תנשב הלסוחו 1933 תנשב

 םשמ ,ןידנבל -- הלוסיח רחאלו ,הבוסולקל בושו ,לבוקל ךכדרחא ,רימדולב

 .הצרא 1938 תנשב יתילע

 םוקמב יצולחה רעונל יתרשקתה בוכורוהב הגולפב יתייהש םישדחה ךשמב

 םינכומהו ץוביקב דימת םירקבמה ןיב ."ריעצה-ץולחה,, ףינסב הלועפל יתרזעו

 "ריעצה-ץולחה,, ףינס לש הריכזמה ,שיפ האל 'חה התיה -- לוכב ול רוזעל

 תומד היכינחב בצעל התצרו השפנ לכב העונתל הרוסמ התיה איה .הרייעב

 תוישיא ,חונ יפוא ,תוברת תלעב :בר םשור ילע התשע איה .שדח ידוהי לש

 .הובביחו הוכירעה לוכהו -- תכנחמ

 י'ץלולחה,,ו "ריעצה-ץולחה,, יליעפמ הירבח תא םגו שיפ האל תא בטיה יתרכה

 לבוק וטיגב דחי ולפנש -- גרבנזייא דודו ןמלגופ לחר ,ץרווש לדנייש -- ןילופב

 עגרה דע תיטסילאיצוס-תינויצה ךרדלו ינויצה ןויערל םינמאנ ויהו םיצאנה ימיב

 תנגהב ,רורחשה תמחלמב -- ץראב ילע ורבעש םישק יכה םינמזב ...ןורחאה

 ...יניע דגנל םה ודמע דימת -- לחרדתמרב ,הרוצנה םילשורי

 ! ..ןידבאד לע לבח

 וזייא לארשי
 1976 לירפא ,השולשה"תעבג
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 .הבוסולקב הרשכהל -- ןילבול רוזיאב ,'ץשומאז יריעמ יתאצי 1929 תנשב

 הגולפה תא דסייל םישנא תצובק םע יתחלשנ ךכ רחאו 1929--30 םינשב םש יתייהש

 .הברווב

 -- סנואמ ,רז םוחתב יתויהב םג ךא ,ינלופה אבצב תורישל יתארקנ םשמ

 .ילש הרשכהה ץוביק םע רשקה לע יתרמש

 םשמ .קצולב ץוביקל יתאצי -- ינלופה אבצב תורישה תא יתמייסש רחאל
 .'ץיפולוכב הגולפל יתחלשנ

 .הצרא יתעגה 1939 ראורבפ שדוחב

 תמשגהב תוארל יתיכזש דע ,תופוצר םינש רשע ץראל יכרד הכשמנ ךכו
 .ייח-םולח

 רנזור קחצי
 1976 ינוי ,ןויצל ןושאר
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 -לכ-ףוס .םהה םימיה יל םירוכז דימתו -- םשמ יתאצי זאמ םינש 43 ופלח
 הדמשהמ לצינ אוה הרשכהה ץוביקל תודוהש ,רוכזל ךירצ ונתיאמ דחא לכ ,ףוס

 .ןילופב

 *<רקסיב לאומש
 1976 לירפא ,הפיח

 היילעה ישבוכ

 תעדונ םצרא לע םתמחלמב הלוגב םידוהיה חוכ לש םינושה םייוליגה ןיב

 תא רבחמה חירבה תא הווהמ תיצולחה העונתה .יצולחה חוכל הרתי תובישח

 וקלח רקיעב ,'ץולחה,, .ץראב ירבעה בושייה לש וחוכ םע לארשי תורצ לש ןחוכ

 -יצוביק לש םמויק םצע .י"או הלוגה ןיב תרשקמ העפות אוה ,הרשכהה ,םישגמה

 םיקתונמ ,היילעל החותמ היפיצב םינש עברא-שולש הז ןגרואמב םייחה ,הרשכה

 .הנושאר הגרדממ תיטילופ תובישח תלעב איה ,םימדוקה םהייחמ

 הדעווה לש הינוידב בושח םוקמ תיצולחה היילעהו "ץולחה,, ןינע ספת הנה

 ךירעהל ללכב השק .םיטרפה יטרפב וניינעתה "םיטפוש,ה םינודאה .תיתוכלמה

 הדימב ךא ,תיתוכלמה הדעווה ינפב ונתעפוה לש תעבוקהו תישממה תובישחה תא

 ,רבדב קפס ןיאו .ילאירה ונחוכל ןתינש יטילופה יוטיבב אוה ירה ךרע הל היהש

 םיעדויהו םיינויצה תונוזחה סותפמ שגרתהל םיליגר םניאש ,םילגנאה "םיטפוש,,הש

 'לש יצולח הנחמ םויקש ,ושיגרה ,תוילאיר תודבוע הפי ךירעהל תאז-תמועל

 תיטילופ הדבוע אוה ,ץראה ירעש לע םיקפדתמה תוצופתב םיריעצ תובבר
 .ךרעדתלעב

 לע ונתוקבאיהב רישכמל רתויו רתוי ךפהיל הכירצ תיצולחה הרשכהה

 לע םיכמתסמ םהש םשכ .םתמחלמב םיינידמה ונחוכ-יאב ונעשיי הילע .היילעה

 .1976 ילוי 'חב רטפנ *

2208 



 לש הזה יוליגה לע םג וכמתסי ןכ ללכב םידוהיה תקוצמו בושייהו ץראה יכרצ

 הרשכהה .הרפמו הנוב חוכ לארשי-ץראל ךרדב רבכ ךפהש ,תידוהי הקוצמ

 הנחמ ,םיצוביק תורשעב םירזופמ םילוע לש לודג הנחמ םצעב איה רשא ,ןילופב

 -- התע דע רשאמ הבורמ הדימבו -- הכירצ ,תולעל ץרפתמו ץקה תא קחודה

 לש היילעה תמחלמ תא ריבגמה ,היילע שבוכה םחול ירוביצ םרוגל תויהל

 .םיינידמה ונחוכ-יאב לשו ונתעונת

 -שכהה לש המויק םצעב םינתומו םייולת היוטיב יכרדו תאזה המחלמה םלוא

 היניינקב ,הכותמ וחמצש םיכרעה לע התרימש תדימב ,התוביציב ,היפואב ,הר

 תורומתב התדימע חוכב -- רקיעבו ,התואמצעו הלש תוברתה ייחב ,םייתרבחה

 ותוא תרצויה איה ,הזה חוכה רוקמ איה תישיאה תיצולחה המשגהה .םיתעה

 תלזאב ,העונתהו רבחה ןיב ערק תולגיהב ,הזה חוכה לשכיהב .ומויק דוס הבו

 תא שבוכהו לארשי-ץראל םדאה תא רישכמה חוכה םג לשכו -- ונויפרבו ודי

 אוה .עבוקה אוה םדאה ,לארשי-ץראב רשאמ רתוי דוע ילוא ,ןאכו .היילעה

 .רתויב בושחה יטילופה ונכרע

 -הש םושמ .היילעה לש יתרבחה היפוא לע זאמ ונל המחלמ : חכשנ לא םגו

 המחלמ הביבס תלהנתמ ץראב םילעופה תעונת לש הלודיג רוקמ איה היילע

 הפירח הרוצב לארשיב תודמעמה תמחלמ תפקתשמ הב ,תינשקע תילאיצוס

 .רתויב

 -סומב ,רוביצב ,םיסרגנוקב -- תונויצב ונילע הרבע תכשוממו הדבכ המחלמ

 התע ןכ זאכ .היילעה חטשב םייחכונה וניגשיהל ונעיגה דע -- םיינידמה תוד

 ,ץראה יכרצ יפל תעגמ איה םהלש ,הלאל ןתנית היילעה תורשפאש ,םימחלנ ונא

 .ומצע תא רישכהש שיאל היילע ,דבועל היילע :רומאל

 יכרצל םימיאתמ ונאש ,הדבועה לע !ונכמתסה המ לע ,ונמחלנ המ חוכב

 רבכ הרשכההש רחאל ךא לבקתנ הרשכהה זוירטירק .םירחאה רשאמ רתוי ץראה

 תמייק איח וז הרטמל ;םדאה תא תונשלו ךנחל ,רישכהל ידכ -- המשל המייקתה

 ידכ דע היילעב םיגשיה ונל האיבה ,הרשכהב בר םע ונייהש ,הדבועה .םויה דע

 ונתמשגה חוכב ונגשה תאז לכ .תיצולחה היילעל םיטקיפיטרסה לש 55% תבצקה

 .הרשכהה ךרע תא חיכוהל ונעדיב ,י"אב

 םרוגה ישממה יצולחה חוכה היה תונויצה ךותב תאזה תימינפה המחלמב םג

 לש ימינפה החוכב היולת איהו תערכמ -- םיבר לש הרשכה .עירכמהו בושחה

 .הירבח לש תישיאה המשגהבו יאידיאה הנסחב ,העונתה

 הלוגב ץולחה תאו ץראב לעופה תא הדימעמ ונילע תרבועה השקה הפוקתה

 םייח ונא .םהינפמ סונמ ןיא .תושק המחלמ תורוצ ינפב ,םיזעונ תונויסנ ינפב

 הרובג ייוליגל תונוכנ אלל רבד לע רומשל ןיאו רבד גישהל ןיאש הפוקתב
 .הנגהו

 ומצעל תולגלו ביבסמ שחרתמה לכל בשק בר בישקהל ךירצ ונכותב םדאה

 .רחא אצומ ןיאו אוה לרוגזרשק העונתה םע ורשקש הדיחיה תמאה תא שדחמ

 רוקמ לא בושי ,העונתב קבדו רבחה בושי .הילשא קר אוה "ישיא,, אצומ לכ

 תלואגל ביתנ סלפלו תואיצמה תא תונשל לוכי אוה קר רשא ,ינכפהמה החוכ
 .לארשי

129 



 דוקשל עדת -- הרשכהה -- ירקיעה הניערגו ןילופב תיצולחה העונתה םא

 .היילע שבוכ חוכל ךפהית זא -- הישוח תא דדחל עדת ,הדוכיל לע

 יוטיב ידיל תיצולחה העונתה עיגת ,היילעה תארקל התוחיתמב ,המויק םצעב

 ;םתמחלמב תונויצב החוכדיאבו םילעופה תעונת ידי תא תקזחמ איה ;יטילופ

 .לארשיזץראל ךרד הל ץורפת םג איה

 ,ותמדאו וחוכ לע רמושו המדאו הדובע שבוכה ,ילארשי-ץראה לעופה תמגוד
 תא רישכמו דבוע ,ןגרואמ ותויהב ,היילע שבוכ תויהל הלועה-ץולחה םג ךירצ

 .לארשי-ץראל ומצע

 .ול םייואר תויהלו היילע ישבוכ םשה תא ןואגב תאשל עדנ

 \יבוניבר הקסוי
 1937 סראמ ,"תועידי,,

 + תישפוחה היילעה תישאר

 םה .ץראל הבוסולק ישנא לש םתיילע ךרד התיה דחוימב השק -- - -

 תנשמ היילעל וכיחש הלאכ םג םכותב ,הרשכהב לודגה קתווה ילעבמ ויה

 היילעה תקספה זאמ .םתפיאש תמשגהל וכז 1929--30 תונשב קרו ,1925--6

 הבוסולקו ,העובקה הרשכהה "שנא לש םהיתועיבת וקספ אל 1926 רבוטקואב

 תא ץורפל ידכ ,שורדה לככ םישדח םידעצב טוקנל -- "ץולחה,, זכרממ ,םכותב

 ילואו -- םידוהי המכש ןילופב תועומש וצופנ אוהה ןמזב .ץראל היילעה םוסחמ

 לש המוחתב ןהה םינשב ,תוריבל תונוש תוינאב עיגהל וחילצה -- תואמ ףא

 ץראל וננתסהו למגב ודרי תוריבל םעיגהב ;תפרצ לש הנוטלשל הנותנה הירוס

 .םיטירבה ידי-לע תונדפקב רומש היה אלש ,ינופצה לובגה ךרד

 תועומשה רוקמ רחא תוקחתהל -- וניצר אל ףא ילואו -- ונתורשפאב היה אל

 ,סיראפב הב ליחתהלו -- ןוויכ ותואב ונמצעב הלועפל תשגל ונטלחה ךא ,וללה

 היה סיראפב ונלש רשקה-"שיא .הירוסל הסינכ-תורשא תונתינ ובש םוקמה

 ויהש ,תידוהיה תוירוביצחה ישיאמו תפרצב עבק-בשות ,םולבראי .מ קיתווה ונרבח

 חולשל ימ תא -- ונלקש השראווב "'ץולחה,, זכרמב .ןוטלשה יגוחב םג ןיכלהמ ול

 םא יכ ,זכרמה ינקסעמ דחא חולשל ןיא יכ ,התיה ונתנקסמ .וז תוחילשב םשל

 רוביצה ינפב עיפוהל לכויש ידכ ,"השרחמה ירחאמ,, ,העונתה תורושמ רבח

 םיצולח לש םחוכ-אבכ ,תונוטלשה ינפב םג -- ךרוצ היהי םאו ,תפרצב ידוהיה

 .רתוי קזח םשור תושעל ,לוכיבכ ,וב שיש רבד ,ץראל תולעל םיצרפתמה

 תוברת לעב רוחב ,הירחש ץוביק שיא ,קידנופ םחנמ 'חה לע הלפנ הריחבה

 תועובש םש השע ,1927 תנשב סיראפל אצי אוה .רוביצה םע עגמל רשוכו

 ...תוקיר םיידיב רזחו -- רפסמ

 ףתשל טילחהו תישפחה היילעה ןויער תא זכרמה שטנ אל ןכמ רחאל םג

 ןילופב זא השעש ,גנילזיצ ןרהא ץראל אצי ךכ םשל .ץראב תורדתסהה תא ךכב

 .111--107 'מע האר *
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 יפכ .לעופה-דעווה ינפב ןיינעה תא איבהל ידכ ,"ץולחה,ל תורדתסהה חילשכ

 ,ץראב זא הררשש ,הלודגה הלטבאה .ןודינב השק רוריב פ"הוב היה ונל עדונש

 .הבזכא הפוס -- וז הווקת םגו ,םיבייחמה תדמע לע לקהל ידכ הב היה אל

 תנשבו ,תישפוח היילעל ךרד רחא וישופיחמ "ץולחה,, קיספה אל לכה תורמל

 'ץולחה,, י"ע הרכשנ -- "היבכמ,ל ץראל אובל תורשפאה התארנ רשאכ ,2

 םכותב ,ץראל הב ולע "ץולחה,, ישנא תואמו "סוינוטנא-ןס,, םשב תינווי הינא

 .הבוסולק ירבח לש ידמל רכינ רפסמ

 : אמגודל .רתויב םייוקל -- םירודיסהו םישק ויה וז הינאב ץראל הגלפהה יאנת

 הנישל תואבטציאה .הינאב ואצמנש םישנא תואמל שמיש םימל דחא זרב קר

 היה םיעסונה לש לבסה .רעוסה םיב תוברה תודונתה ךות ורבשנו קיקד ץעמ ויה

 םהל היה אל "קוק-יל-ןוגוו, תרבח םעטמ טרופסנרטה ינגראמש ,ררבתה .בר

 ףסכב ךוסחל ןוצרה םג ןאכ לעפש ןבומכו ,תאזכ העיסנ ןגראל ךיא גשומ

 ...תואצוהל

 תישפוח היילע רודיסל תונויסנה המ-ןמזל וקספנ "היבכמ,ה תיילע רחאל

 ."ץולחה,, י"ע

 האב המזיה .השדח הלפעהל םילודג םידממב ןויסנ ץראב השענ 1934 תנשב

 תרדוסמו בטיה היונב הינא הרכחנ ."הנגה,ה זכרמב תורדתסהה חוכ-יאב דצמ

 תויורדתסה וב ופתושש ,ימלוע ןוגרא םקוה ;תוניחבה לכמ םיעסונה תויחונל

 םירודיס .םיעסונה בכרה תא עובקל לטוה ןהילעו ,הפוריא תוצראב "ץולחה,

 .ץראה יפוחל האובב ,הינאה ןמ םילועה תדרוהל ץראב "הנגה,,ה י"ע ושענ םינוש

 ףוחל הינאהמ םישנאה תדרוה .שיא 350 הב ולעו "סולוו, אוה תאזה הינאה םש

 .ףוחל ךומס םיב ועבט םילועה ןמ םיינשו השק ריווא גזמב התיה

 רפסמ הילעו תינשב וז הינא החלשנ הנושארה "סולוו,, ירחא רפסמ תועובש

 יצוביקב םישנאה יבוטמ "ץולחה,, ירבח שיא 350 -- רמולכ ,הנושארבכ המוד

 דירוהל החילצה הינשה "סולוו,, הינאה .אטילמ םטועימו ןילופמ םבור ,הרשכהה

 גילפהל הצלאנו תיטירבה הרטשמה ידי-לע התלגתנ ךכ-רחאו שיא 50 קר ףוחל

 .םי-בלל הרזחב

 לע ךא ,ץראה יפוח לא תשגל םימעפ המכ דוע התסינ "2 סולוו,, הינאה

 ןילופב "ץולחה,  זכרמ י"ע ושענש םירודיסו םימכחותמ םיעצמא ינימ לכ ףא

 הינאה הרזח הרירב תילדב .התמישמב החילצה אל -- ץראב "הנגה,ה ישנאו

 ידכ םינוש םייטילופ םימרוג ונלעפה .םיישדוח ךשמב הנגע םשו יקינולס למנל

 תונויסנה לכ ךא ,ןווי תא תאצל "סולוו,, הינאל ריתהל ןווי תלשממ לע עיפשהל

 .יצאנ-ורפה ינוויה ץוחה רש ,סאסקאטמ לש ותודגנתה לשב ,והותב ולע וללה

 שרופמ יאנתב ,ןילופל 2 סולוו,, יעסונ תא ריזחהל ונצלאנו הרירב לכ התיה אל

 זכרמ דצמ תובייחתה ךות ,רוגס הנחמב וקזחוי םילועהש ,תינלופה הלשממה דצמ

 .תירשפאה תוריהמב ץראל הליגר ךרדב םתולעהל "ץולחה,

 םשמו ,הינמור--ןילופ לובג לעש הרייע ,יקי'צשלאזב וזכור "2 סולוו,, ילוע

 .ץראל תוצובק תוצובק ולע

 ,ךכב םיכורכ ויהש םיבורמה םייפסכה םידספההו ,"2 סולוו,, ןולשכ ירחא

 ויתסב קר השדוח תישפוחה היילעה .תודחא םינשל 'ב היילעב לופיטה קספנ
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 -מה .ןילופב "ץולחה,, תעונת ירבח -- םה םיישארה היאשונ-הימזוישכ ,7

 -כהה יצוביק ברקמ -- םלוככ םבור ואב ,םידחוימה היאנתב ,וז היילעל םיסייוג

 ."הבוסולק שוג ,מ -- לודגה םקלחבו ,הרש
 יקסניגארב הדוהי

 1975 רבוטקוא ,רוגי

 (ז) םהה םימיה תודועתמ

 ! היילע ובח 1

 (ץראב ןגרואמה םילעופה רוביצ לא קצולב ''הבוסולק שוג,, תוריכזמ תרגיא)

 םיאצמנ םבור םירבחה .שיא 150 הנומה הרשכה ץוביק םשב םכילא םינופ ונא
 .עבראמ הלעמל -- םידחאו ,םינש שולשמ הלעמל הז ןאכ

 איה לארשי-ץרא קרו ונרובע םייח םניא הלוג ייח ,םירשגה לכ ונירחא ונפרש
 ,הילע ןגהלו התוא דובעל םינוכנו היתולאשב ונא םייח ,ץראה םע ונרשקתה .ונתמגמ
 .םיכחמו הלוגב וננה וישכע דע לבא

 ילעב םימי ונילע ורבע ,רתוי וא תוחפ ,םילודג "םילוידש,, ילעב םימי ונילע ורבע
 .וניכיח ונחנאו ,םינטק "םילוידש ,,

 תויהל ,לעופ ייח תויחל ונלגרתה ,ןילופב םיצוביקה ראש ומכ ,ונחנא םייתניבו
 ךכל אל םלוא ,םייתוברת םיכרע ונמצעל ונלחנה ,םייקשמ םילעפמ ונומיקה ,םייאמצע
 .הנה ונאב דבלב

 ? הרשכה ץוביקב םירוענה תונש בטימ תא הלבנש םיכסהל ונחנאו םתא םילוכי םאה
 םיניבמ ונחנא 1 תוכחלו גילבהל ונילע ,ץראה ןינבל ונב שיש ץרמה לכ תא לצנל תחת
 תונוישר ןיא יכ בטיה םיעדוי ונא ,הב הנותנ ץראה רשא תיטילופה תכובסתה תא הפי
 ונחנא ןכלו הל םיקוקז ונחנאו ונל הקוקז ץראה יכ ,ןכ ומכ םיעדוי ונחנא לבא ,היילעל
 .ןוישר ילבו ןוישרב ,םיכרדה לכב היילע ! היילע ובה : השירדב םכילא םינופ

 וננחמ תא ןסחי הז .ץוביקל ץוחמ םג דה הזל היהי ץוביקה ןמ היילע היהתשכל
 | .דבועה ,ינויצה

 .ףפורתי וננחמ םגו -- המ ןמז דוע ,תוכחל רוסא

 .לכל םינוכנ ונחנא

 8.10.1937 ,קצול

 םימי בבלב .2

 ("2 .סולוו,,מ ןמוי יקרפ)

 םילג לש םבג לעמ הלטלטינ הינאהו ,רעסו שגר םיה .איפקמ רוק .1934 רבמטפס
 .רופיכ םוי -- םויה .שיא הארנ אל .םמוש היה ןופיסה לע .ערב ושח םיבר .םיפצוש

 םישגרדה לע םיבוכש םירחא .וללפתהו הינאה לש "ראב,,ב וסנכתה הלא .םימצה םיבורמ
 .םדיל טוחס ןומילו ףרה אלל םיאיקמ ,תוילטמ יפוטע םהישארשכ ,םיאתב

 .ןופיסה לע תולעל חוכ יב היה אלו הינאה אתב יתבכש תועש-תועש .ערב יתשגרה

 םירופיכה םויב יתייה הנש ינפל .הפלחש הנשה ךשמב יביבסו יב ללוחתהש המב יתרהרה

 תויומד יב ולע .ץראב אצמא רבכ אבה םירופיכה םויב יכ יתמלחו הרשכהה ץוביקב

 .רקיו בורק הכ היהנ לכהו ,הליפתב ופטעתהב אבא לש ולוק ,הרייעב ירבח :תיבה ןמ

 .המדרת ילע הלפנ הלא תויזה תפופא
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 םירבח .שעור הלעמל .ןופיסה לע יתילעו םינפה תא יתפטש ,יתררועתה ברע תעל
 לכ הפסאתה גחה יאצומב .תדה לע טפשמל קסע בורב םיננוכתמ גח ידגב םישובל
 .ץראהמ ןדו הקשימ םכותב ,םיליעפה םיפתתשמל םילספסו ןחלוש וביצה .הלוכ הרובחה
 יתלטנ ינא םג .הפי הלע טפשמה .ןינע בורב םיניזאמו הפצרה לע םיבושי לוכה ביבסמ
 .יי'עקטסילאיִצֶאס,,ה : יוניכב יתעדונ זאמו ,ליעפ קלח וב
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 ונייה םיצור .ץראה יפוח לא םירתוח בוש ; םירשואמ ונייה .ןוויב אריסמ ונגלפה
 העיסנה ךא .ףוחה לא הדיריה -- ףסכנה םויל ךרדה תציפקב עיגהלו ןמזה תא קוחדל
 םיאור ןיא ,ףלוח זילעה חורה בצמ .םישק םימי ונועיגה בוש .הדיבכמו תכלוה ,תכשמתמ
 תכשומ הניא בוש םיב הגלפהה .לבסל ףוס האור יניאו ישגרד לע ינא תבכוש .עסמל ץק
 .היעגפ תא יתדמל רבכמ ,יתוא

 עדונ .דבכ שארה .םיממעושמ וגאו תדנדנתמ הינאה .שגור םיה .םב ץפח ןיא םימי
 .הכוראה העיסנהמו םיה ןמ ונפייע .םיפסונ םילוח לע
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 םירת .ונלש עסמה דעיל םיבורק םימב תרתוח הינאה .ץראה יפוחל םיכומס ונא בושו
 יכ ,הארנ .ונייואמ לכ הז אלה .ץראל בנגתהל היהי ןתינ דציכ ,הצריפו קדס לכ ירחא
 הכ ךכל ירהו ,ריאמ וניא רבכ חריה ,םיכושח תוליל ונועיגה .הרושכ להנתמ לכה
 ...דרתש הלפאל ונשפנ םיאשונ ונא -- היגיש רואל םיפצמ לוכה דועב .ונללפתה

 עודיה הזחמ ; ברע תונפל 6 העשה .התיחנה םוי -- וניוויק ול ,םויה עיגה ףוס ףוס
 .םיאתל ,םדיב םהיתורורצ ,םיזפוח "םיריית,ה .שעורו שגור ןופיסה לע .רבכמ ונל
 .טעומ יוכיסה ,תאז םע ."ץראב רחמ תוארתהל,, -- םילוחיא ; םיקבחתמ .הדירפ תוכרב
 הכ ירוענ ימימש ,ץראה תא תוארל הוקתהמ רבכ יתשאייתה ינא ,תמאה תא רמול
 ,"ץמוא יתספת,, תאז לכבו .דיתעל יתווקת קיז לכ היה רושק הבו ,הב אובל יתפסכנ
 הינאה לע ...םתוא הארא אל ילואש ,ילש םיבורקה ה'רבחהמ יתדרפנ ,יתורורצ יתלטנ
 םע תוצובק ישאר .הכאלמב םישועל ריאמ דבלב ריעז סנפ .הכשח .הממד הדרי
 .םיתתוצמ .עמשיהל הרומאה האירקל ףתרמב הפצמ ינא .הטמל םיניתממ םהיתוצובק
 דוע ,טעמ דוע .רשואמ ץפוק בלה "!הניתשלפ, -- םיארוק םיחלמה ,םיעמוש קוחרמ
 תא םיחלוש .שולש ,םייתעש ,העש תופלוח .ךדכדמה "סולוו,המ רטפינו ,דבלב םיעגר
 עיגהל תדמוע דימ -- ויפב הרושב ,ובושב .םינינעה המ ,עדוויש הלעמל הצובקה שאר

 חור-ירצק ונלוכ .םיכשמתמ םיעגרה .תוחנל ןתינ םא ,העידי איבתש ץראה ןמ הריס

 תורירמ ישגרל יתספתנ ךכ ידכ ךות .ונכותמ דחא לכ לש ולרוג ץורחתש הריסל היפיצב
 םילוע ומכ ץראל אובל אל ונילע רזגנ עודמ 1 םירתתסמ ונא ימ ינפמ !עודמ : ינופפאש

 ,ליל תכשחב םיבנגכ אלא ,לארשי-ץרא לש תנרוקה השמש רואל ,םוי-ירהצב םירחא
 עתפל םואתפו ,ירוהרהב העוקש תדמוע ...!ונתאמ וינפ ריתסמ וליפא חריה רשאכ
 שיא ונקנז ...הטש הלואגה -- ונילע הצפק החמש "!ץראה ןמ הריס,, -- תישירח האירק
 - וגנב קחוד דחא ףחד ; ףוחל הדירי דוע ונינפל יכ ,ונתעד ונחסה עגר ותוא .ורורצל שיא
 .תדרל

 ץראה ןמ םירבחה יפב ! םידרוי אל -- : הינאה ללחב תרסנמ הער הרושב הנה ךא
 לשמ ,שואי יזוחא םלוכ .םלה וניכּוה .ףוחה לע רצ םיטירבה לש דבכ רמשמ -- הרהזא
 .אתל דרויו ורורצ שיא שיא לטנ בושו .הז ינפב הז טיבהל ונשייבתה -- ונב ובלע
 וארק ,ה'רבחה לע דריש שואיה תא ץראה ןמ םירבחה ואר .םיכדכודמו םירע ונבכש
 לכהו חטבל דרנ םימי השולש דועב יכ ,וחיטבה ךכ ידכ ךות .בצמה תא וריבסהו הפיסאל
 לע ונבשיתה ,אתב ה'רבח המכ ונצבקתה .םיזוגר ונייה ,ונעגרנ אל .הפוצמכ רדתסי
 ונשגפיהב ,תרחמה םוי לש ורקובב .הבזכא ונתוא הדקפ בוש .ונבצמ לע ונחחושו הפצרה
 -לתב עמשנ המ,, : המדגולגלב ונרטפה -- "םולש,, תרימא םוקמב ,ןופיסה לע םירבח םע
 .ץראה יפוחמ תקחרתמ ונלש הינאה .תולכ וניניעו ןופיסה לע ונייה םידמוע ..,'? ביבא
 .ביבא-לת לשו הפיח לש םיצרוקה תורואה תא םיאור ןיא בוש

 תחא הבשחמ -- ! לכוא לע ,םחל לע תעכ בשוח הז ימ לבא ,לזא ןוזמה .הלע חתמה
 ."סולוו,,המ תדרל -- תרקנמ
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 ,ונל וחיטבהש םושמ .ץראה ןמ הקשימ 'חה לש ותופתתשהב הפיסא סניכ "שוג,ה
 לש םתצק .םיאנתה לכב ונתוא ודירויש םיעבות ונא -- רחמ תוחנל םירומא ונא יכ
 - וקחד םירחא ."סולוו,ב ראשיהל אל דבלבו רסאמל לופיל בטומ -- ונעט םירבודה
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 םיברתמ .לובסל ונחוכב ןיא רתוי .הרשכה ישנא ונא ,ונל עיגמ .םיטקיפיטרס ועבת
 םירעשמ ונניא יכ ,רמא -- ןורחא רביד הקשימ .ןויסנ ינפש ונתושעל ןיאו ,םילוחה
 םירובידב םעט ןיא ללכב .תורוחבל םחל-תיב אלכו םירוחבל וכע אלכ הז המ ,ונמצעל
 ועיפשה .קפוד לכה ,ץראה ןמ תועידי ועיגה .םיתחונ ונא רחמש ינפמ עראיש המ לע
 .וניתולבס לע ץקה ץיקיו דרנ םויה תרחמל יכ ,ןוחטב תשגרהב המייתסנ הפיסאה .םירבדה
 .ףסכנה רחמל ונב קחד לכה -- םוי ותואב ונדמע ישוקב

 ונניא ,ונל הרק המ -- ונלרוגב תרהרהמו אתב הברה תבשוי יתייה םינורחאה םימיב
 תיחולחל לכ טחס ,לוכמ ונתוא קשע וליאכ םיה .תועידימ קר םינוזינ ,רבד םושל םיספתנ
 בוש הנהו ,םיחטבמ ףוחל עיגנ דועש ןימאה אל שיא .םייח לש םעט ונתיאמ לטנ ,ונכותמ

 .הוקת לש קיז

4 

 לכה הלילה תדר דע ותירחשמ .יבלמ חכשיי אל םלועלו ,ילרוגה ונמוי היה הז םוי

 ."סולוו , לש ןורחאה ומוי רבכ הז ירה -- לכ יפב אשינה רובידה .תחתור הרויכ שעג

 הנה יכ .ונייה םיתוטב ."שיניפ סולוו -- אניתשלפ איווא,, : וארק לכוא םשיגהב םירצלמה

 דציכ אלא ,ונתוא ןיינע אל רבד םוש .םהילטלטמ זוראל ורהימ םירחאמ .ץראב ונא הנה

 .ריוואב רסנמ היה זילע והשמ .הלע "לארומ,,ה ...ונילע רגס הכש הז אלכמ ונמצע ץלחנ

 יפל דעוימ קחרמב הנגע הינאה .ףוחה לע היילעה תחמשב קלח לוטיל ומק םילוחה םג

 .ץראה יפוחל ברעב 7 העשב עיגנש ןפואב ,םירהצה רחא 3 העשב הזוזת לש םינמז חול

 םחל תסורפ הנורחאה םעפה וז סוגנל םירהממ .ברע-תחוראל לצלצמ ןומעפה .הנפ םויה

 ,אניתשלפ רחמ,, -- םירצלמה ויפלכ וריטפה ,"טירפת,,ה לע והשימ ןטר .הת תפיט םוגללו

 ךלהמב םיפוצ ןופיסה לע ונלוכ -- !לכואל בל םש ימ ךא ."בוט רתוי ולכאת רבכ

 -ירצוע םיביהרמה םיפונב הפוצו ינא תדמוע .םיזע םימב תרתוחה הינאה לש ץאומה

 תופלוח תויאיגו תועבג .ףונה הנתשמ הנהו .ונינפ לע םיפלוח םיקוצו םירה -- המישנה

 תועש דוע -- הזוהו ינא תדמוע .תרתוח ,תרתוח הינאהו ,םימש ,םימ קר בושו ,ןניאו

 ורורצו שיא שיא .הנכומ רבכ יתצובק .אתל תדרוי ינא .ףסכנה דעיל עיגאו תורופס

 תפרטצמו םיבורקה ידידימו אתל ירבחמ תדרפנ ,ידיב ילטלטמ רורצ יתלטנ ינא ףא .ודיב

 .יתצובקל
 ,ןוזפיחב םידרפנ ה'רבח .ןגוע תלטהל הינאה תא ןיכמ תווצה ! המוהמ -- ןופיסה לע

 תרחמל ןה ;הצחמל יופא ,םחל תוסורפ םיקלחמ .םידעוימה תומוקמל הציר ידכ ךות
 ....ותוא לכאיש ימ היהי אל בוש

 ףטפטמה הרואל .הלפא הפטענ הינאה .הטמל -- םלוכ .הקומע הממד הדרי ,עתפל
 ,האור -- הלעמל תספטמ ינא שרח שרח .תוריסה תא םיחלמה םידירומ תיששע לש
 רשבל תרהממ ינאו ,יתוא הפקת החמש ; שלופמב םיחותפ הינאה יחתפ ,תונכומ תוריסה
 םיבשוי ונא תועש-תועש .תהמהמתמ האירקה ,םייתניב .השיערמה הרושבה תא ירבחל
 תסיפ לע "ןאירלו,, תופיט המכ ,ערב שח וגלש הצובקה שאר .חורזרצוקב םיפצמו הטמל
 לע תרהרהמ ינאו ,הרצק חורהו תקחוד העשה .וחור תא םיבישמ ןומיל חלפו רכוס
 תא רשבל שח םתסה ןמ ,ץר הקשימ הנהו ,םידחא םיעגר דועב ונל ןמוזמה לרוגה
 םיכומס רבכ ונייה .ריווא ףואשלו תולעל םילוכי יכ ,רסומ אוה !אל .הבוטה הרושבה
 .שפנ-ךודכדו הבזכא בוש .ןאכ תוחנל רשפא יאו הפיח ףוחל

 ןאכ ,ביבא-לת ןאכ :עבצאב ונל םירומ .תורוא םיבהבהמ קוחרמ .ןופיסל םילוע
 םינכומ ה'רבח ,היה ןתינ ולא .קחרתמ הכו בורק הכ הז ירה .באכמ ערקנ בלהו ,ופי
 תתחופו דגנמ ץראה תא האור ,םינוא-ןיא דמוע התא ךכו .ףוחה לא תוחשלו ץופקל ויה
 םשל ,רחא ףוחל עיגנ םייתעש דועב .ונתוא םחנל ושקב העש התוא .הילא אובל הוקתה
 תועשב זחאיהל וניסגנ הז הוקת-טוחב .תוחנל ונידי-לאל היהיו ץראה ןמ הריס עיגת
 .רצוע וניא הלילה םייתניב .ץראה ןמ הריסה ,העיגמ איה הנה-הנה .הלילה לש תורתונה
 ונתולע ןמל .ןוסא -- ונל אוהו ,רחשה ריאי טעמ דוע ,םידרח !תוצח ירחא 1 - העשה
 .הריס ונילא תברקתמ יכ ,המוד .'! וסה,, : האירק .הכשחל קר םיכירצ ונא ''סולוו,,ה לע
 .תיללכ החמש תצרופ .בורק-בורק העיגמ ,ונילא תטיישמ הריס ןכאו ,טבמ םיזיחשמ
 עומשל םוקמל הצירב שח ץראה ןמ ימע רבחה .הינאה דיל תרצענ הריסהו ,תודחא תוקד
 ."? רדסב לכה,, -- : הקעזב לאושו הריסה יאב יפב המ

 "...דירוהל םילוכי םתא,, -- הריסה ןמ םיריזחמ -- "! רדסב לכה,
 הכומ ימע .םיברע הלא -- ונלש םישנא אל הריסב םישנאה !רבדה ארונ המ !הה

 לבוחה-בר .המויא המוהמ תצרופ ."! חורבל ! חורבל , -- קעוז ; ושאר רעש שלות ,םער
 םירוקרז ,הינאה לע זע רוא תמולא הדרי עתפל םואתפ '! גילפהל רהמ,, -- תודוקפ טלופ
 הפצרה לע םמצע םיליטמ לוכה .רודכ הרונ ןכיהמ םיעדוי ונניא .םרואב ונתוא ודכל
 התיחנה יכ ,ונעדי ונאו .היפדור יגפמ הינאה הסנ תודחא תוקד רחאל ,ברק-הדשב ומכ
 .הארונ הידגרטב המייתסנ ףוחה לע ונלש
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 םתוא .ורבח ינפב שיא טיבהל ונזעה אל .הגה איצוהל ונלוכיש אלב ,םימומה ונייה
 .הילע ונלגר ףכ ךורדת אל םלועל ךא ,ץראה תא וניאר ; דובא לכה -- יל רווחתה םיעגר
 יחתלש -- ונילא ברקתהל וזעה אל .המויא הכובמב ויה םינותנ ץראה ןמ םירבחה םג
 *...שיניפ אניתשלפ : ןושיל תכלל השקבב,, :ונל רמא אוהו ,לבוחה-בר תא
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 וקליח ;היה אל לכוא .םיכדכודמ ונייה םיכלהמ ,תווקתה לכ וזוגנש רחאל ,םויה
 .קועזל ימ ינפל היה אל .םימומד ונייה ונאו סועכ היה תווצה .שפועמ םחל תוסורפ
 עיגהל הרטמב ףוחל הריסב ודרי וקלקו וקנו .שואי יזוחא םה ףא ץראה ןמ םירבחה
 ? תושעל המ -- תורדתסהב לואשלו ץראל

4 

 םדוק וגילפהש הלאמ ןמיס םוש היה אלש םושמ ,ץראל עוסנל ושקיב ןדו הקשימ
 םיפוחה תברקב הטש הינאה .עונמ תריס םתושרל דימעהל בריס הינאה לעב ךא ,ןכל
 .הלכ ןוזמה .והשלכ ןמיסל וא העידיל היפיצב

14 

 .םיבער -- םיב םימי 3 ונבבותסה

 .ץרומרמ יכרותה למנל ונעגה .רקובב 6 העשה
 ךות .םיאורק-אלה םיחרואה םה ימ קודבל םיכרות הרטשמ ישנא ונתוא ודקפ דיימ

 סומלוב ףקת -- םחלה םע הריסה העיגהשמ .ףוחה ןמ םחל ןימזהל ןתינ ךכ ידכ
 .ה'רבחה תא

 .קיצה בערה יכ ,תובער תויחכ לכואה ירחא וצר .וקעצ -- "םחל לכאנ םויה,
 ...ןופליע ידכ דע וספא וניתוחוכ

 (ןמרטוג) ןמצלוה האל
 םייתעבג

 'היזמיטרא,, המשו תיגיג 3

 :ץראה ןמ םיחילש הכותב ,קצולל האב "ץולחה, זכרממ תחלשמ .1938 ראורבפ
 ,היילעה תלאש ןורתפל רותחל -- םרוקיב תרטמ .ץיבוניבר הקסויו יקסניגרב הדוהי

 יצוביקב םינש לע םינש םהייח ביבאב םיקותר םיבורמ הכ םיריעצ -- התקספה ללגבש

 .הרשכה

 היילע עיגפמב ועבת םירבח .תרעוסז-תשגור התיה םתופתתשהב הסנכתנש הפיסאה

 התיה הריוואה ;תקחודו הזע התיה העיבתה .ךרד לכב ,ךרדל האיצי לש תורשפאו

 אל וז .םיקחודה-םיעבותה םע יתינמנ ינא .תוצצופתה ...ידכ דע םעור ןעטמ הנועט

 יתעסנ ךכ ,יתיילע לע יתקבאגנ ךכ .ףחד ןיעמ הז היה .אקווד בל-תשגיר ךותמ האב

 רחא הזב םהילאמ םילשלתשמ םירבדה וליאכ ,הז היה .יתננוכתה הז ףחדמ ,התיבה

 .הרשכהה םע םינש 3: ךשמב ילש רשק רחאל ,ינוצרל רבעמ לוכיבכ ,הז

 128 ךרדל ואצי -- הנש התוא סראמ יהלשב .םיטעמל הנתינ ('ב היילע) וז היילע

 תורשע .הבוסולק שוגמ -- םבור ,"ץולחה,, ירבח ,תונב 28 ,םינב 100 ,תוריעצו םיריעצ

 ויה הלא םידדוב-םידיחיו ,םילועה תמישרב דקפיהל וכז וזה הלודגה העונתה ןמ דבלב

 .םוקמב ורתונש םהירבחל ,םתלוזל והשמב עייסל םינוא ירסח

 השימח .קזבכ םיפלוחה תועשהו םימיה ,תונכהה ,התיבה העיסנה -- עתפכ אב לוכה

 .דע ימלועל וליאכ -- ,הדירפה יעגר ...םידבכו םיחתורמ ,םירועס םימי השימח -- דבלב םימי
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 ןולחל דעבמ תוארמ -- הלילב .תרתחמב ,ךשחמב לכהו ...תבכר בושו ,תבכר ןורקב
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 שוחלל ,רמול לוכי התאש אלב ,תבכרה ןורקב אוהד-ןאמ םע תירקמ השיגפ .ןורקה

 .דוס יוטע לכה -- הרטמ וזיאל ,ןכיהל

 קוחרמ .רקובה עגור תאו עיקרה תוולש תא תערוק המודא החירז ,עיצפמ תירחש-רוא

 .ונלש תוריינב םישפשפמ רבכו ,תישאר -- השראו תנחת ,תבכר תנחת יללצ םירייטצמ

 רבחה .םיחדנ "ןסננ,, ינוכרד .םהיכמסמו םיעסונה תומישר תא םיקדובו םירזוחו םיקדוב

 ידי לאל היה קצולב .באוד יבל .תועמד קודב תופעוצמ ויניע ,ילומ דמוע * [בוד] רגרב

 אל .הזוזתל םדוק תוטעמ תועש ,השראווב תושעל הלוכי ינא המ .והשמב ול עייסל

 ..ךישמהל תושרה ול הנתינ

 .ןעטמה תנחתל רבעומ -- הריעז הדווזמ -- ןטקה וננעטמ .ונל םיניתממ הנחתבו

 .תופש לילב ,םישנא שחור ןאכ .יתבר המוהמ ."לארטנצ,, ןולמה-תיבל םיעסומ ונחנא

 בושו .רקובה רוא דע ךשמתמ ,עסמל תוארוה ונל תורסמנ וב ,הדירפ ףשנ .דר ברעה

 .עדונזאלה לא עסמל םדא-יללצ ומכ  םילהנתמ ונא

 -ךרא שחנ ומכ תלתפתמ ,תרהדמ וזו ,הריהמה תבכרה תונורק תא םיאלממ תישירה

 .םימוסק תודש ,ןיע יביהרמ םירישע םיפונ ,םירע ,תורייע םיפלוח וגינפ לומל .ףוג

 .ברק ביבא ברע

 ריע ,ןישי'צ הנהו .לובגל הכומסה ריעה ,ץיבוטאק לש תונשע תובורא -- קפואב

 תורוקיב .הציבודשזבזל הכילומ הליסמהשכ ,היקבולסוכ'צמ ןילופ תא עטקמה לובגה לע

 םיפרצמ ; תינרוחא המצע העיסמ תבכרה ,(םיטנדוטס לש לויט ונא -- תילאמרופ) לובגה

 .םיזזו ,םיימואל-ןיב תונרק

+ 

 הידיצ ינשמ םיכשמתמה םירה יסכּור ,םירע -- היכ'צ יפונ ונינפ לעמ םירהוד התע

 .היראגנוה תא ומע איבמ הלילה .ןיעה תא םיבוש םירדהנ עבט יפונ .תבכרה לש

 ינודעוממ םינעוצה תקיסומ ונינזאל העיגמ קוחרמ .תובכר םיפילחמ .הקרב אולמב טספדוב

 תרחמל .הלילה ךותל ךשמנ עסמה .םיזז -- העש רובעכ .תיראגנוהה הריבה לש הלילה

 םיריית תעיס ונחנא לשמ ,םידרוי ןאכ .היבלסוגוי תריב ,דארגלבל םיעיגמ םוי ירהצב

 םיבקוע םיטבמ .הב הדמחה תויכשל עדוותהל ,ריעב רייסל םיצפחה ,ךורא לויט עסמב

 ריעה תובוחרב םיעסופ ונא טעומ ןמז דוע ...דשח והשמ םיררועמ ונאש הארנ ; ונירחא

 םיחנ ונא -- ונלש עסמב הנושארל וז ,שגפימה םוקמכ עבקנש הפק-תיבל ונעיגה דע

 שולש ונלוכל תונמזומ .םיכורע תונחלוש דיל םיבושי ונא .העמיק ההשנ ןאכ .והשלכ

 .ברעו םיירהצ ,רקוב-תוחורא

 םיארמ .םינואיזומ ינפ לע ונתוא םיכילומ ךרד ירומ .טעמ םילייטמ םינמזה ןיב

 .תוברתו ךוניח תודסומ ונל

 אשנתמ וניניע לומ .לוחכה ואנודה יפוחל ונינפ םימש ונא םוי ותוא לש וברעב

 ימימב ,לוכיבכ ,םילבוט תוהוגנ אוברב שא תונושל ,םידצרמ למשח תורוא .קיתע רצבמ

 .םילוחכה רהנה

 לע הרהדב םיאשינו תבכרל םילוע בוש .דארגלבמ םידרפנ .ברעב רשע העשה

 הרואב תופקתשמה תוגלשומ תוגספו םירה יסכורל תוניב תבכרה תפלוח .היבלסוגוי ינפ

 .לובגל ךרד תוללוסו רופס ןיאל םירהב תוכתחתמ וליאכ תורהנמ .תימורד שמש לש

 .החיחצ המדא לע ןאצ ירדע םיעור ,םירטמוליק תואמ ךרואל ,הלא םיעלוסמ םירה ינפ לע

 .רוכע-בהבהצ םנוגו םיפצוש וימימש רהנה דרומב תבכרה השוע הכרד תצקמ | '

 םירה יסכור ינש ןיב ,הרצ הליסמב הכרד השועה ,תבכרל תחתמ .םוהת -- ונתחתמ ךא

 תבכרהו .םיקסרתמ ונא הנה ,המדנ ןיע ףרהכ .הבר םוהת ,שעוגו חתור ,םיקוצי

 םיעסופה ,םיסיטרכה ירקבמ .חתמ תנעטנ הריוואה .ןווי לש הלובגל םיברקתמ .תרהוד

 .ןווי לובגב תונחל םיצלאנ ונא הכורא העש .רבוג םדשח ,וניפלכ דדחתמ םטבמ -- תונורקב

 .554 'מע ראר *
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 רמשמ,,מ םילייח .הנחתב המ"תונבצעב םיעסופ ה'רבח .ךרדב ונא יעיברה םויה הז

 ,םישירחמ ונא -- חוניק ינימ םיעיצמ םירצלמ ,םיכורע םינונזמ .וניניב םיבבותסמ "ךלמה

 .רבדל רוסא .ץלואמ ךויחב םיקפתסמ

 -- תוארוהה .חתמ שגרומ .ברע תעל ריעל ונעגה .יקינולסל םיעסונ ,תבכרל םילוע בוש

 .םימנמנתמ ונלוכ לוכיבכ ,וניניב חחושל אלו תונולחל דעבמ ץיצהל אל ,הנחתל תדרל אל

 םיפילצמ ףעז-תורטימ .הנותא -- הבורקה הנחתה .דירטמה רחשה וירחאו ,הליל דוע

 תעסופ ינא ,הארוה יפ לע .תוינומל תורבעומ תודווזמה .תונורקהמ ונתדר םע םינפב

 הדוקנל הדוקנמ םיגלדמ ונא ךכ .קוחרמ חילבמ בוחר-סנפ רבעל םירבח תצובק שארב

 .למנל ונתוא תוכילומה תוינוכמל ונעיגה ידע

+, 

 ,ותעד לע הלעמ היה אל ויתומולח ערימב וגתיאמ שיא .הנטק הריס .חדינ גיידילמנ

 תולעל הארוהה האב ברע תעל .ונצפח זוחמל עיגנ הבו םי ימימב רותחנ וז תיגודב יכ

 "עיִלֶאב יד, -- "ןושל עמאמ,ב ה'רבחה ידי לע וז הרתכוה הרהמ דע .וז תיגוד לע

 קוקזה םדא-ןב אלא ,טַאמוטוא ךניא בוש יכ ,שוחל ליחתמ ךנה התע ךא .(תיגיג)

 ...םהילע רתוול לגוסמ ךניאש ,ףוגה םויקל םיישונא םיאנת לש םומינימל

 קזחומ היה םימה ינפ לע הלקשמ יוויש -- הילע ארקנ "היזמיטרא, םשהש הריסה

 ולא ; הידיצ ינשמ הילא תודמצומ ויהש לוח תויבח יתש ידי לעו םיריצ ינש תועצמאב

 .זוזמ יכרצמ ןוסחאל ןכמ רחאל ושמיש

 ופקתוה לוכה הרהמ דע .רעוס אוהשכ חותפה םיל ונאצי .ונגלפה -- הלילב

 ,ץראווש םהיניב ,"םיה יבאז,| .ואיקה -- םייעימ תותיווע םיזוחא ובכשנ ,םי-תלחמב

 .שודקה ףוחל םירתוחה הלא םידלי םע הצע םהל תישל ולכי אל ,הריסה תא ועיסהש

 ,הרשכהה ישנא לש תומצעל רדח םיאתב בחטה .אושנמ םישק ויה הינאב םיאנתה

 .הרשכהה יצוביקב ובשיש תוכוראה םינשה ךשמב םינימאטיו םירסח ויה יכה ואלבש

 .תוחוכ תסיפאב םילפונו םיאיקמו םירזוחו םיאיקמ ויה .המישנה ילכל ץרפ ןוחריסה

 ףתרמה ייומד םינותחתה םיאתל ףצק ףצשב םירדוחו ןופיסה תא םיפטוש םיאוג םי ילג

 .םילבסנ יתלב -- האקהה תוחיר .םהילע םילגלגתמ םירוחבהש םינרזמה לע םיטשפתמו

 .הניפ לכמ תואשיג באכ-תוחנא .הלהב דע ...הדבכ הריווא תררתשמ

 ךכ-ידכ ךות .סודור יאה דיל הינאה תא ןיגעמו "בצמ תכרעה,, השוע הינאה תווצ

 .תרפתשמ השגרההו ריוואה ללטצמ .םיעגרנ טא-טא ה'רבחהו וככש םימה ,תפלוח הרעסה

 םיבר ,רועס חותפה םיה .שדחמ ליחתמ לכהו ,םיגילפמ בוש ,ברע תעל ,הממי רחאל

 ,(השק חותינ רחאל דבלב םישדח 3 -- ינא) םכותב ינאו םי-תלחמב םיפקתנ ,םיפלועמ

 .ומצעל םדא םדא -- ותלוז תא עיגרהל שח וניא שיא םלואו

 ,תאז םע .קיבד לכה -- ףוצרפה תא ףוטשל וליפא םהב יד ןיא .הרושמב ונתינ םימ

 .בטיי בורקב יכ םיווקמו בצמל םילגתסמ טא-טא .םהלש תא םישוע םירוענ ימי

 ונתאצ םדוק ונב וריצפה ,הלא םיאנתב הגלפהה יישקל םיעדומ ,השראווב זכרמה ישנא

 ,הביסמ ונכרעו תאזב וגרכזנ ."לארומ,ה תא תולעהל ליבשב עסמה תעב הביסמ ךורענש

 ,אב םויו ךלוה םוי ,לוכה רחאל .םי בלב תלטלטימה הינאה לע "ץולחה,, לבוי תא ונגגח

 .ונכותמ דחא לכ לחיימ ול ,ץפחה זוחמל םיכלוהו םיברקתמ ונאו

 .תונבצע -- הלוע חתמה .ןגוע ליטהל םידמוע -- הרבהה תטשפתמ קזבה תוריהמב

 .היסומלרדנא ,המוהמ תצרופ ןאכו ,יתעמשמ קוידב תוארוה עוציב עבות הינאה תווצ

 לוכהו םיחתוממ לוכה .הרואת תוצצפ ,תורוא םיאור הנה הנה .תויזהב םיקול םידחא

 םיבכשנ .טקש ררחתשמ ."םיאתל תדרל, -- לוק עקוב עתפל .תפסכנה הרטמל םיקחוד

 םויה ...תקנחומ האקה וא החנא העמשנ םש ריעז הפ ריעז .םינרזמה לע הכשחב םימומד

 ...ןוגעל רשפא יא

 ןמ תישירח הניגנמ תכפתשמ טא טא ...ןמיס לכ ןיא .וידרה טלקמל שרח םיתתוצמ
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 "רגובל ריעצה ןמ,, לוק הלוע הנהו ...הריוואה דבוכ תא טעמ תשטשטמ -- טלקמה

 ...םימנמנתמ ,םיבזכואמ םירזפתמ .ןיא יוניש ךא ,"עשת,, המסיסה-הלימה -- (תווצה)

 .םיפסכנה םיפוחה ןמ קחרתהל םיפיסומ ונחנא ,ספא .האנ םוי -- תרחמה םוי

 ...םימשו םימ -- דרוי "לארומ,,ה

+ 

 דירומו רשאמ תווצה .ףוחה תא םיפיקמ : תונוש תורבסמ תורבס םילעמ ה'רבחה

 רשאכ ,תוצובק-תוצובקל םישנאה םיקלחתמ תאז םע ."ףתרמ,,ל תדרל -- תושדח תוארוה

 לכ .הקזחב םעופ בלה ."!תו לע ל, -- האירקל הנכומ הנעטמ לע הצובקו הצובק לכ

 ונתבשב ,ךכו .םישירחו םיקפואמ תאז םע ,םידערנ ,םיטיטרמ .וירוהרהל ןותנ דחא

 .ידיסח ןוגינב "טאוד,,ב םיחתופ ,ןוצל ידמוח ,םיינש .הלוע חורה ,ףוג לא ףוג ,םיקוחד

 .תלטלטימה הריסה תיתחתב הז לכו .תיניארקוא הרפוא לש טרצנוק רמזמו ררועתמ דחא

 .סיופמ ךויחב הלעמלמ ונב םיטיבמ ,םיגואד הכ ויהש ,תווצה ישנא םג

 לע תננוכתמ ,הכותב ינאו ,הנושארה הצובקה .ברעב 7 העש ,1938 סראמב ח"כ

 יתייהו יאוולה .תושגרתהמ ררחתסמ שארה ,הקזחב תוקפוד תוקרה .התיחנל האירק יפ

 ...תושחלמ תואירקו שחר הנהו !הז ירחאל הקד רבכ

 םישנא םיניתממ רבכו .םוצע ץמאמה .םימעופ תובבל ,תודעור םידי .ונרות עיגה

 ימימכ עוגר םיה .הנטקה תיגודל ךמנוה שבכ .הצובקב םישנא 8 קר .תולעמה םרג לע

 השיש .ףוחל םיברקתמ .הריסה ילוטלטמ דוע םישגרתמ ןיא .לקוה והשמ .םגא

 לכ תאו הריסה תא םיכפוהו תואיגה ילג םילוע הנהו .ןוויכה תא קוחרמ םירומ םיסנפ

 ללוצ יכ ,רוהרהה תא תוחיסמ הלאו תוגוסח תועורז יב תוספות ןיע ףרהכ .הב רשא

 ירה ,לוק אלל ,שחלב תישענ םיה ילגבו הריסב םינתיאה תוקבאיה .םי תולוצמב ךנה

 ...קועצל רוסא

 קאינוק תופיט יפל ףטפטמ ,אפור ילא ברק .האיקמו תחדוק -- ערב השח ינא

 היהש ימ ,ירמנ דוד חצנמ ולוכ עצבמה לע יכ ,יל עדונ התע הז .טעמ קזחתאש

 .יבא לש ודימלת

 תופטונ תודווזמה .הרושבה ונילא האשינ לוק-תבכ -- "ץראב רבכ םתא ה'רבח,

 .ןאצ ינבכ ,םישנאה תא םירפוס םעפב םעפכ .הזז -- םדא-תרשרשו ,ןתוא םיפסוא ,םימ

 .הכילהה לע םישקמו ,לוח ייוור ,םיבוטר םידגבה .לוחו םיעלס ,םירה ןיב רצ ליבש

 ףוחב רתוי הובג םיספטמ ונא .רופס ןיאל םיבכוכ םיעורז םימשה .ריהב הליל

 ,הרידנ תורע שח התא .םיסדרפל תוניב םיעסופ .תישאר ךרדל םיעיגמש דע הינתנ

 .ץע תוולע לש טטר לכל שיגר

 .םימנמנתמו תלצחמ לע םיקוחד םיבשיתמ .הינתנב הזירא תיבל םיברקתמ שרח שרח
 ..ןכסמה עדי אל .הפילקה םע תילוכשאב סוגנל אקווד קשחתמ והשימל

 .םיצוביקל וגנתוא עיסהל תויאשמ ועיגה ןלוכ תוצובקה לכ םוקמל ופסאנש דע

 ...ותיזחב תולגעהו זגראה קמועב -- ונחנא : תומהב םע אתווצב ונתוא וכילוה

 ,ץיבוניבר הקסוי םהיניב ,םירבח ואב םויה תרחמל .שרוחה-ןיעב הנילה התלע יקלחב

 .םיצוביקל ,"תיגיג,,ה וניפב היורקה "היזמיטרא , תרובח תא ןווכל

 (א''ת ,הקסנילוד הזור) ןייטשלקניפ הנשוש
8 
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 שוג,,ב תונורחא סינש

 ןידנבל תרבוע הברו

 תלשלש, תא הכישמה איה .הקיתעה הבוסולק לש ץוציג הברווב הב היה

 התוא ורטיע ידכב אל .הבוסולק לש תרוסמה לע החור יפל הרמש ,הלש "ןיסחויה

 .םילימב ותוא ןייצל רשפא דימת אלש רבד ןימ הב היה ."תכנחמה הברו,, יוגיכב

 התיה הז דגנכ ךא ,םילודג םיילכלכ םיגשיה ול ויה אל הברווב ץוביקהש רשפא

 תסנכה לש האנ הדימ ,תונתוונע ןימ ."הריתי המשג, לש הארשה ןיעמ וב

 םירישה-ריש תביטח הברו,, .הרישה -- רקיעבו .תורקי תויצולח תונוכת ,םיחרוא

 תוריקה ןיבמ -- ףרוחב .הלעתמ התיה הלש התרישב .רבח םעפ רמא -- "איה

 םינבדבודה יצעל תחתמ רצחה ןמ -- ץייקבו ,ךומגהו ןטקה תיבה לש םיבוטרה

 הוקתו המחנ הב ויהו ,ביבסמש תודשה ינפ לע הרישה תאשינ התיה ,םיבלבלמה

 ...תולעתהו

 םיאגתמ ויה םירבחה .תירבעב תינעדיכ ,ןיירוא-תבכ הברוול הל אצי בוט םשו

 .השק הדובע לש םימי רחאל ,ומצע ץוביקב אקווד ונק תירבעה תעידי תאו .ךכב

 ,האירקה-םלואל סנכנ היה אלש ,גוחב רקבמ היה אלש שיאה המילכלו הפרחלו
 .הברו לש "טעמ שדקמ,,ה

 .הענכנ אלו המחלנ ,הסנרפה לע הנוממה ךאלמה םע הברו הקבאנ םינש שמח

 םירפסמו םיבשוי ויה םיקיתווה םירבחה .התומדקל הרזחו ,המוקממ התלג םימעפ המכ

 ךושארה רוזיפה לע תחנ ךותמ

 .ולש וכרדב לצנל הצור היה דחא לכו תשורחה-תיב לש וילעב םג ופלחתה

 ךא ,םיכומסה םירפכהמ םירכיאה ידיילע -- ורבחו ,םיר'תיב תרזעב -- דחא

 תודובעה תא לביקש דע ,הדובעל ותוכז לע דובכבו זועב םחלנ היה ץוביקה
 אוה ףא יללכה רבשמה .ומצע תוירחא לע לעופל ןאיצוהל רתויב תובושחה

 -יפנע .הלטבא לש םימי ,הדובעב תוקספה ואב .הברווב ץוביקה לע חספ אל

 ךותמ לכה ולביק םירבחהו -- םישק םינמז ,םצמטצנ ץוביקה ,ולסוח הדובע

 .קירומ לועבג לכל ורשקתה ,תופועהו תורפה דיל ,ןגב הדובעל ורסמתה .בל-ץמוא

 ,שדח רוזיפ דחא דצמ :רורב ןובשח תושעל תאז-לכב םיסונא ויה ףוסבל ךא

 -- יגשה דצה ןמו ,רגסיהל דמוע תשורחה-תיבש ינפמ ,עקרקה דוביא לש הנכס

 םיחוטב תומוקמ סופתל :רמא רקה לכשהו ,תושדח תודובע ,תושדח תויורשפא
 הברו תא דחאל :הטלחהה הלבקתנו .רתוי םיבוט םייח"יאנתל רובעל ,רתוי
 .ןידנב םע

 .הקוחרה ךרדל םיששואמ םידעצב האציו ,הבילב הרעצ תא הברו השבכ

 יקסבו'זילב .מ
 1936 ,"תועידי ,
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 הלודגל תפרטצמ הנטק הגולפ

 תומיב ,1935 תנשב (,י"בחא ןושלב הארטסוא איה) גורטסואב הגולפל יתאב

 ,שיבכה תא הסיכש ברה גלשה יוניפב םקלחב םידבוע ה'רבחה תא יתאצמ .ףרוחה

 .ריעל םיאבה תבכרלו סובוטואל רבעמ חותפל ידכב
 דוביעל הכאלמ-תיבב ,הרסנמב :תודובע יגימ לכב םירוחבה ודבע ללכ ךרדב

 הלחה הכונחה גח ירחא .תיב קשמב ודבע תורוחבה .'וכו םיצע תביטחב ,תורוע

 תוצמ םיחלוש ויה ןאכמ .חספל תוצמ תייפאל םייביטימירפ תשורח יתבב הדובע

 הדובע ,הגולפהמ שיא 15דכ הקיסעה תוצמ תייפאב הדובעה .ץראל-ץוחל םג

 הלכלכה יאנתו ההובג הסנכה הנתנ אל הלוכ הדובעה .םויב תועש 10 דע ,השק

 .םילוחה רפסמ לדג םירומחה םיאנתה ללגב .םידורי ויה

 ,הרסנמב -- רתוי םיסינכמ הדובע תומוקמ שופיחל יתרסמתה הלא לכ יתוארב

 הסוסיבל םתלוכי לככ ושעו ורזע ריעב ונתעונת ירבח .תויפאמבו תואקסרובב

 הלע ןוזמה ,הבוטל ונתשה רוידה יאנת ,רפתשה ילכלכה ונבצמ .הגולפה לש

 .לולו תפר ,קרי-ןג :רזע קשמ םג ונל ונרדיס .ךלהו תחפ םילוחה רפסמו הברהב

 .לוכב הרכינ ותעפשהו ריעב םישרוש הכיה ץוביקה

 לסחל םיאבש זכרמהמ העדוה העיגה -- ונססבתהו הלא לכל ונעגהש רחאל
 .תרחא הרירב ןיאש ונוניבה ךא ,וז הטלחה םע םילשהל ונל היה השק .הגולפה תא

 ןמ .הרשכהה יצוביקמ וסייוג וז היילעל םישנאהו הלדג תילגל-יתלבה היילעה

 .אוהה ןמזב התחפ הרשכהל האיציה ךא ,םיאצויה םוקמ תא דימ אלמל חרכהה

 םיצוביקה לש םדמעמו םחוכ לע הנושארו שארב רומשל שי שדחה בצמה חכונ

 םג אב זאו -- תולודגל ורבעוה תוגטק תוגולפ .'זדולו ןידנב ,קצול ןוגכ ,םילודגה

 ונלש הגולפה הלסוח "ץולחה,, זכרמ תארוה יפל .גורטסואב הגולפה לש הרות

 .ןידנבל ורבעו םיקחרמל ודדנ הירבחו 1937 תגשב

 יתילע םשמ .קצולל יתחלשנו ןילהווב ונלש רעונה תעונתב לועפל לטוה ילע

 ."ודרולוק,, םיליפעמה תיינאב ,1939 תנשב הצרא
 ןוטו יבצ

 1976 ראוני ,ןיקצומ-תירק

 םוקמל סוקממ

 .הברו ץוביקב הרשכהל יתעגה 1934 יִלוי שדוח ימימ דחאב

 יפבו יתנשמ דחא הליל יתוא וריעה תועובש 6-כ הברווב יתישעש רחאל

 ךילע תוריכזמה תטלחה יפל ,םוקת ,רבח,, :ןושלה וזב העדוה -- ריעמה רבחה

 רוחבהו הלגעה יכ ,ךיצפח תא זוראתו אנ זרדזת ;הקבודימד תגולפל רובעל
 זכרמ היה ומצע ןולגעה .ילע לטוהש יפכ יתישעו יתמק דימ ."ךל םיכחמ ןולגעה

 םיסוס גוז ושכרנ ותמזיב .קשמו ןוגראל שוח לעב רוחב ,הקבודימדב הגולפה

 האובת ירחוס לש םהיגסחממ האובת יקש םיליבומ ויה הגולפה ירבחו ,הלגעו
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 תרכינ הסנכה הגולפל הנתנ וז הדובע .הנבודב תבכרה תנחתל -- הקבודימדב

 .המויק ססבתה הילעו

 ,טושפ :הברוומ יתרבעה תביס יל העדונ הקבודימד תגולפל יאוב ירחא

 הלועפב טעמ ןויסנ ול שי ףאו קינ'תוברת תצקמב אוהש ינומכ דחא ןאכ ץוחנ

 -ץולחה,, תרגסמב 14--13 ליגב רעונה ינב תא ןגראל דימ יתלחתה ,ןכאו .תירוביצ

 וללה םיריעצהש תורמל .הזכ רעונ לש ותציחמב אצמיהל היה בוטו -- "ריעצה

 -ץראל תולעל :תחא הפיאש םבל תא האלימ ירבע רפס-תיבב םכוניח ולביק אל

 רבכ ואצמנ אל וכותמ תב וא ןבש ידוהי תיב היה אל תאזה הרייעב .לארשי

 רבד תונויצה התיה אל םוקמה ישנאל .הרשכה יצוביקב ,ץראל ךרדב וא ,י"אב

 רעונ ,רעונה םג היה הזכו ,תידיימ המשגהל ,םייח ןיינע םא יכ ,ץוחלו הפשה ןמש

 .אלפנו בוט

 "ץולחה, לש רנימסל יתעבקנ יכ ,הגולפהמ תאצל יתצלאנ 1935 תנשב

 ,יצחו שדוח רחאל ,רנימסה רמגב .שיא 80-כ ופתתשה הזה רנימסב .באטסובונב

 .הרשכהה יצוביקב תינויער תוליעפל םיפתתשמה וחלשנ

 ץוביקה יכ ,בר ןמז יתיהש אל םש םג ךא ,גורטסואב הגולפל יתחלשנ ינא

 .ןידנבל ורבעוה וירבחו -- לסוח םוקמב

 הלסוח ללכב .היבמלגזב ,בוי'זדומל הרבעוהו הלסוח הקבודימד תגולפ םג

 ןמזב ,הדובע רסוח לשב ,ןילהוו תורייעב הרשכהה לכ טעמכ 1936--7 תונשב

 םידודנה לקמ תא וחקל הרשכהה ישנא .תודבוע םיידי ורסח ןידנבבו 'זדולבש

 .םוקמל םוקממ ורבעו םהידיב

 ,םידוהי ויה וז ריעב היסולכואהמ זוחא 80-כ .יידנבל יתעגה 1937 תנשב

 רבעמש ררוצה .דעצ לכ לע תשגרומו היולג התיה םינלופה דצמ תוימשיטנאהו

 ..ןאכ םג םייחה לע וליצ ליטה לובגל

 ףוחל ,לפרע ףוטע ףוחל ,רעוס םיב ,םיליפעמ תיינאב יתעגה 1938 תנשב

 ...תואיצמל םולחה היה הנהו -- הילע יתמלח םינש לע םינש רשא ,ץראה

 (גרבצרווש) יררה בוד

 1976 ,זועדהונ

 1937 -8 ,קצול

 טעמכ ,תורבחו םירבח 200-ל -- 180 ןיב ענ קצול ץוביקב םירבחה רפסמ

 -- הרטמה .םייח תוודחו םירוענ ץרמ יאלמ ,22--17 ינב םיריעצ םלוכ .הוושב הווש
 .הצרא היילעל םמצע תא רישכהל

 ,םיתורשו הכאלמ ,רחסמ לע רקיעב היונב ,תיתיישעת ריע התיה אל קצול
 לכב םלוכ תא קיסעהל -- רקיעה .תואיצמל ונמצע תא םיאתהל םכירצ ונייהו

 .ונמצע תא םייקל ידכ הב שיש הדובע

 ויה .רתויב הסינכמה םגו רתויב השקה הדובעה ,תבכרב תולבסב ונדבע

 ונדבע ןכ .דואמ הל םישקובמ ונייהו ,תאזה הדובעב וחמתהש תוצובק המכ ונל

 רקובמ ,דואמ ךורא היה ןתדובע םוי .תיב קשמב ןבורב ודבע תורוחבה .הרסנמב
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 "תורבגה,, יפמ תוחבשת ונעמש ,ףסכ תובגל ונעפוהשכ ,םעפ אל .הלילה דע םכשה

 ונל רוסא המל ,ןיבהל ולכי אל דחא רבד .ונלש תורבחה לש תוריסמה לע

 .ונמצע תא םייקל םילגוסמ ונאו ,םייאמצע ונחנא יכ ןהל ונרבסה .ןלצא לוכאל

 שמישש לכואה רדח םייח קקש ,הדובעהמ ורזח םירבחה לכ רשאכ ,ברעב

 ץוביקה .םלוכ תא ליכהלמ רצ היה האירקה-רדח .רוביצה לכל זוכיר םוקמכ

 חול לע העדומ התיה הקיפסמ ךא ,תומוקמ 4-בו תובוחר ינשב רזופמ היה
 ,הרישב הפיסאה תא םיחתופ ,ליגרכ .םירבחה לכ תא ףוסאל ידכ תועדומה

 .הלילה לש תונטקה תועשה דע םימעפלו ןויד ךשמנ ןכמ רחאלו

 הרסנמבו ןינבב תודובעהש ינפמ ,ףרוחב רקיעבו ,השק יד היה ירמחה בצמה

 התיה תאז .םיצע תביטחב זא דבע םירבחה לש רכינ קלחו ףרוחב תוקספנ ויה

 ."הפה לא דיהמ,, םייח ונייה ;ביצקתה תא ןזאל היה השקו הסינכמ אל הדובע

 ואב ,ןיפיט ןיפיט ונתינ םיטקיפיטרס ,הכראתה ץוביקב הבישיהש תויה

 תצק היהיש ץוביקב םייחה תא ןגראל ךיא ןנכתל ונלחתה דחיו ץראהמ םיחילש

 .(קצולב תוביזע ויה אל טעמכש ןייצל רשפא יכ םא) תוביזע עונמל ידכב ,לק רתוי

 ונטלק ,םירחא םילודג םיצוביק ןכ ומכ ,ונאו ,תונטקה תוגולפב השק היה בצמה

 .ולסוחש תונטק תוגולפמ םירבחה תא

 ,ץייקה ישדחב תוקרי ונל קפיסש לודג חטש ינפ לע ,קרי-ןג ,רזעדקשמ ונרדיס

 ונגאדו ונמצע ליבשב היפאמ ונרדיס ,בוט יד תולפוטמ ויהש ,תורפ עברא ונינק

 ונלביקו םירחוס םע םירשקב ונאב .םימי 10-ל תוחפה לכל חמק לש יאלמל דימת

 התיהש הרוצה יכ ,ןוזמ לש תואנוטיס-תונחבו הרוטקפונמ לש תונחב םג יארשא

 .בילעמ םשור התשע דבלב תרחמה םויל ברעב תונקל םדוק תלבוקמ

 ומכ .ףרוחל םיליעמ ונרפתו םידב ונשכרשכ ץוביקב החמשה תא רכוז ינא

 ימל םיילענ ורפתו םירלדנס רפסמ ודבע הירלדנסב .םיילענה תייעב תא ונגרתפ ןכ

 תיתוברת הלועפ םג ונלהינ .הארבהל ונחלש -- ושלחנש םירבח .ךירצ היהש

 ,בר ןינע וב ואצמ םירבחהש ריק ןותע ונאצוה ,תירבעל םיסרוק ויה .הפנע

 םירבח םיחלוש ונייה ץייקב .ברע"ןוירנימס ונמייק ףרוחבו ,תיתמרד הקהל התיה

 .ימוי ןולע ונאצוה וליפא .הרות ודמליש ,םימי שדוחל זוירנימסל

 םלוכש התיה םירבחה תעדו ץוביקב תיללכ הפיסא ונמייק 1937 תנש ףוסב

 ונרחב .'ב היילע ןגראל העונתהמ שורדל שיו ןוכיסה תא םהילע תחקל םינכומ

 םה .'ב היילע ןוגרא עובתל השראווב "ץולחה,, זכרמל וחלשנש םירבח ינשב

 םיחלוש ןויסנכש העדוה ונלביק רצק ןמז ךותו ,תיבויח הבושת םהיפבו ורזח

 .תומוקמ 10 ובצקוה ,םימזויה ,ונלו ,תורבח ילב ,םירבח 60 לש הנטק הצובק

 תולודג תוצובק ,תועובש המכ ידמ ונתיאמ ולע ,1938 תנשב ,ביבאה תארקל
 ואב םמוקמבו ,קצולמ םיקיתווה םירבחה לכ טעמכ ולע הנש ךות .'ב היילעב
 .ןילופ לווצק לכמ םישדח םירבח

 םישק יד םיאנתב דחי םינש רפסמ ויהש םירבחה ;ןויצל ןתינ דחא רבד
 ץוביקב ולביקש ךוניחה .הרוזפה תורמל ,םויה דע םהיניב רשקה לע םירמוש

 דחא לכ ,םויה דע םישמשמ וללה םירבחה .וניתושיגפ לכב שגרומ הרשכהה

 .תילארשיה הרבחב ,םתביבסל תישיא אמגוד ,ומוקמב

 (םיובנזייא) יליזרב לארשי
 1976 ראוני ,םייתעבג
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 "...?ושגפיי יתמ,)

 (ץראב םיה-תגולפל בתכמ ךותמ)

 6.11.38 ,קצול

 וליחתה ןורחאה עובשב .םירבח 80 קר .תעכ קצולב ץוביקה ןטק -- -- -

 םגו 17 ינב ,דואמ םיריעצ םיקי'צרוחב הלאו -- סויגה ןמ םישדח םירבח עיגהל

 תופופצ דאמ תוטימה ךא ,הטימב דחא םינשי םנמא .תופיפצה התברו .16 ינב

 וישכע .תוטימ 2-ב 3 -- םינשיו תוטימ 2 םיברקמ קחדה תעשבו ,חינשל תחא

 םינשי .רתוי דוע םיפפוטצמ -- םישדח םירדח וגשויש דעו ,הז םג קיפסמ אל

 ...םישנא םיקיפסמ אלו הנשי הדובע .םילספסה לעו תונחלושה לע

 ישילש לעו ,הז לעו הז רבח לע תולאשב דימ ינופיקה -- הנה יתסנכנ ךא

 םיאור םיבר .ץוביקה םע דואמ הפ םייח .םיטרפב םג םיניינעתמ .ףוס ילב ,יעיברו

 לע הפ יתרפיס .[ונימיבש "קפא,, איה ,םיה תגולפ] הגולפב ץראב םתיב תא

 םיבתוכ םיבר םירבח .םהל םישדח םירבדה ויהו -- היאנתו הדובעה יפוא ,הגולפה

 הגולפה םע קצול תא םיוושמו שי -- !המל .ובתכ אל הדובעה לע ךא ,הנה

 .םיילמרונ אל הדובע יאנתו השק תולבס תדובע הפ םג .היאנתבו הדובעה ביטב

 שי םירבד דועב םג .םיה תגולפל ,םהירבדל ,[המיאתמ] טסאפעגוצ קוידב ,קצול

 קצולש הצור יניא ךא ,קצול תא תבהוא ינא, :הרבח תרמוא ז"כב .ןוימד הזיא

 ."םיילארשיצרא תויהל םייחה םיכירצ לארשי-ץראב .םיה-תגולפב תויהל ךישמת
 ךא ,ולעי יתמ םיעדוי אל ..!לארשי ץרא םע םישנא הפ םייה המכ ,ללכבו

 לע אוה רבודמה רשאכ -- םייניעה תוצצונ המכו .בורקבו -- ולעיש םיחוטב

 דוסמ חטב שי וז הבהאב !לארשי ץראל שי הבהא המכ .לארשי ץראל היילע

 .ץראב הדובעבו הנגהב לארשי יריעצ תעכ םיארמש הברה תוריסמהו הרובגה

 םג .בל בוטו רומוה ,תוריאמ םינפ .קצולב קוחצו החמשו הריש שי ,דועו

 -רמתה יגופס ןוטירבו ןונירב יתשגרה אל .תופוכת עומשל רשפא תירבע הלימ
 תמאב הזבש הארנכ .הרשכהה יצוביקב שיגרהל םימעפל םיליגר ונאש ,תורמ
 .היתולאשו העונתה םע םג םייח .יתעמשש המ יפל ,םירחא םיצוביקמ קצול הגוש

 תעונת לש תילילגה הצעומהו ,םינוירנימס ישנא םהמ קלחש ,םיקינ'סויגה םג
 םירבחה ללכ דצמ בוט סחי שיו ,םוקמל םיפיסומ -- קצולב תגכושה רעונה

 .היתולועפלו העונתה ינייגעל

 ,ריקה לע םילכה םייולת םויכ .הליעפ אל -- םויכ איה .קצולב תרומזת שיו

 יטרצנוקה,,ו םילכה תא םידירומ זאו ,תבש םויב דוחייב ,הנחמב חורה החנו שי ךא

 םירמוא םה -- "דיגת,, .רוביצב החמשו ,םייתלצמו העורת ולוכ תיבה לכ :ליחתמ

 המכ -- ? םיה-תגולפל הילכו הישנא לע ונלש תרומזתה תא ריבעהל ךיא,, -- יל

 .רבדב אירב ןויערו .םיצור םה ךכ ,ןכ ".הז היה בוט

 -ולפב ומכ ,םיחבונ םיבלכ .םיבלכ ...ו תוקרי ןג ,תורפ : קצולב רזע קשמ שיו

 .הגולפב ומכ ןכ-םג -- לכואה רדחב םזמזמ אוה םיברעבו וידר שיו .םיה-תג

 היסור םימעפל ךל ועירפי -- לארשי-ץרא תא עומשל הצרת םא ,סיעכהל ומכו

 -- הלולצ תירבע הרישו "םילשורי לוק,, רבגתי םימעפל ךא .הינמרג םימעפלו
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 תויוטנ םיינזאה לכ .תקספנ -- לכואה ןחלוש י"ע הרישה .זא בוט המכו .עמשית

 ! םילשורי לוקל וניזאה : תובושקו

 םייתניבו .'וכו 'וכו ינומלא לעו ינולפ לע ,טרפבו ללכב ,לואשל םיברמ המכו

 '! דגה ? ושגפיי יתמ,, .םש אוהו הפ איה ,הפ איהו םש אוה : "תודוס,, םג יל ועדונ

 "-- -- -- ושגפיי ,ושגפיי,, :רמואו םחנמ ינא ,תושעל יל המ ,ינאו
 בוקלאיפ .א

 םסוהתה יפ לע

 ונכרדב ,הינשה םלועה תמחלמ ץורפב -- -- - : (ביבאזלת) רצנ יכצ

 ונאצמו ץוביקה תרידל ונכלה .קסירבל ונעגה *,"ןישנובז ידלי,, םע החרזמ בוכורגמ

 ותואב ואצי ץוביקה ירבח לכש ונל ורמא םינכשה .שיא וב ןיאו חותפ תיבה תא

 לכ לע ,רדוסמ חבטמו לושיבל םינכומ םיטקודורפ םש ונאצמ .םוקמה ןמ םוי

 תא ובזע ץוביקה ירבח ,עמשמ .חקלנ אלו דדשנ אל רבד םוש ,וב ויהש םילכה

 לבוקל תאצויה תבכר ונל האצמנ םויב ובו אעמיק םש ונבכעתה .התע הז םוקמה

 קר ונתא וראשנו םידליה תיברמ תא תאזה תבכרה לע ונילעה .םדא האלמ איהו

 15 ונייה דחי .תבכרב אוהשדלכ םוקמ םהל אוצמל ונחלצה אלש ,םהבש םילודגה

 .לבוקל 1939 רבמטפסב 16"ב ונעגה םשמו הנטרל קסירבמ לגרב ונאציו שיא

 בוכורג ירבח ."ץולחה,, זכרממ םירבח המכ םוקמב רבכ ונאצמ לבוקל ונאובב

 תרידב ונכוש ,ריעל ועיגהש ,םירבחהו םידליה .תוצובק-תוצובק םה ףא ועיגה

 .םירבח יתבבו הרשכהה ץוביק

 םעט תא ריעה רבכ העדי -- לבוקל םידליה עיגהב : (םינולא) גרבדלוג לחר

 ולטנו ריעה ידוהי ושח תונכסהו םיעוזעזה ךותב .םינמרגה יסוטמ לש תוצצפהה

 ונזכיר ךכ-רחא .םצחרלו םליכאהל ,םהיתבל ךרדה ילוטלטמ םיפייעה םידליה תא

 הצרפ רשאכ .םידדוב קר םוקמב ונאצמ ץוביקה ירבח ןיבמ .ץוביקה תרידב םתוא

 ץוביקה תיבב .הביבסב רשא םאצומ תורייע ינפ לע םירבחה ורזפתה המחלמה
 םהל היה אלו םינמרגה ידיב ולפנ רבכ רשא םירוזאמ ויהש ,םידחא וראשנ

 ףאו ןילופב םירחא הרשכה יצוביקמ םירבח לבוקל אובל ולחה .וילא רוזחל םוקמ

 .העונתה ישנאל זכרמ תויהל הכפה ץוביקה תרידו "ץולחה,, תעונתמ םינוש םישנא

 .ץוביקל הנפ העונת-שיא לכ

 ,ונל םג הארוה הנתינ בוכורגמ םידליה תאיצי ירחא :(א"ת) רצנ היח

 -תוצובק ונא םג ונאצי .החרזמ -- םוקמהמ תאצל ,ץוביקב םירגובמה םירבחה

 ברע היה רבדה .הוואדולווב ונבכעתה םשל ךרדב .לבוקל ונינפו -- תוצובק

 םשו גג-תיילע ונאצמ .הצצפה התיה ,ונאוב םע ,קוידבו -- (ש"ת) הנשהדשאר

 תוחרזא יאשונ ,היגמרגמ םידוהי ינב ,בוכורגב ויהש 17--13 ליגב ,םידלי 80 לש הצובק *

 .ןילופל הינמרג ןיבש לובגה רוזא ,ןישנובזל םיצאנה י"ע המחלמה ינפל ושרוגש ,תינלופ
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 םוקמה יבשותמ ידוהי שיא אב ןכמ רחאל הלק העש .םעז רובעי דע ,ונרתתסה

 התיהש ,םוקמה-תב הריעצ העיפוה עתפלו ,רצחל ונדרי .קלתסהל ונתאמ שרדו

 השוב, .שיאה לע תוקעצב הצרפו ,היילעל םש הרשואו הציבורבמודב הרשכהב

 תתלו לוכב םהל גואדל םיכירצ ונא -- ךפהל, ,וב הרעג -- "ךכ תושעל ךל

 ונל רמאש שיאהו ונרובע ןוזמ רודיסל דימ הגאד תאזה הרוחבה ."לכוא םהל

 רהנ תא רובעל ונל רזע ףא ךכ רחא .ונתאמ החילס שקיב -- קלתסהל םדוק

 ,הציבורבמודב ץוביקהמ איהה הרוחבה בוטל הרוכז .לבוקל ,האלה ונכרדב ,גובה

 הרוחב התוא לש המש ירעצלו -- וז השק העשב היתוחוכ לכב וננעמל התשעש

 ..יל עודי אל

 ץוביקה תיב ךא ,לסוחמ לבוקב ץוביקה רבכ היה ילמרופ ןפואב :רצנ יבצ

 ךלה ,םוקמה ינבמ אלש ,לבוקל עיגהש ימ לכ .םיטילפ-םיצולחל זוכיר-םוקמל ךפה

 ונישע ,לבוק ריעה ינב וננהש ,ינאו לחר .הינסכא ול השמישש ,ץוביקה תרידל

 .םיטילפה-םיצולחה ןעמל ריעה ישנא ןיבמ תירמח הרזע ןוגראל

 ,יקסבו/זילב ןתנ ,דחאמ ץוח ,לבוקב םה םג רבכ ואצמנ "ץולחה,, זכרמ ירבח

 הזכרמו תמייקו היח ןילופב העונתהש דוע עדי אלו הנטיקורב וירוה תיבב אצמנש

 ,העמשמכ הטושפ -- הכילה ,לבוקל ןתנ תא איבהלו תכלל יתבדנתה .לבוקב

 יסור קנט ,םירכיא לש תולגע -- "פמרט,,ב תויונמדזה ינימ לכ יתאצמ ףאו ,לגרב

 יתאב .ןתנ לש וירוה ורג ובש ,הנטיקור תוביבסב רשא םוקמל יתעגה ךכ ;'וכו

 ינאש יב ודשח יכ ,ןומא-יאב הליחת ילא וסחיתהו -- ןתנ לע יתלאשו םתיבל

 רפכב אצמנ ןתנש יל וליג וניניב החיש רחאל קר .תיטייבוסה תשלובה ןכוס

 םוי דחי ונכלה .רפכל יתוא ליבויש הביבסה ישנאמ יוג-רכיא יל ונתנו בו'זָאלב

 ותוהז תא ריתסהל ידכ ,ןקז לדוגמ אוהשכ ןתנ תא יתאצמ םשו רפכל ונעגה .םלש
 יתאצמ אל רבכ לבוקל יבושב .לבוקל דחי ותא יתרזח .םישדחה תונוטלשה ינפב

 .טרבלג ןדו לחר ,היח -- םירגובמה ןיבמ םהיוולמ תא אלו םידליה תא אל םש

 תיבב םיטילפה-םיצולחה רפסמ ברו ךלה לבוקל ונאוב זאמ :גרבדלוג לחר
 זכרמב טלחוה זא .הלודגה תופיפצה לשב ,דואמ םישק ויה םירוגמה יאנת .ץוביקה

 : ונישע ךכו ,קיר ראשנ קצולב ץוביקה תיבש ועמש יכ ,קצולל םידליה םע תאצל

 תיבב .ינאו היח ,טרבלג ןד םהילא וולנו ,קצולל לבוקמ םידליה תא ונרבעה

 ,ורזפתה םירבחה .םירדוסמו םימלש ,םמוקמ לע םירבדה לכ תא ונאצמ ץוביקה

 תונוכמ ואצמנ ץוביקה תרידב .הערל שיא עגנ אל ץוביקה לש ושוכרב ךא

 ונרעבה ,תיבה תא וניקנ : הדובעל ונשגנ דימ .חבטמו לכוא ילכ ,תוטימ ,הריפת

 םילוח םידלי םג ויה ,ףרוח ימי רבכ ויה יכ ,תיבה תא םמחל ידכ רונתב שא

 םידגב ןיכהלו רופתל :ףרוחה יכרצל גואדל ונלחתה .יאופר לופיטל וקקזנש

 .תיב ונל היה יכ ,הלקה האב -- לכה תורמל .םידליל

 המכ ויה .תושעל המ -- םינויד ויה לבוקב "ץולחה, זכרמב :רצנ יבצ

 דחי ךא ,המויקב הכישממ העונתה ,םישנאה תא רזפל אל -- תחאה : תומויסקא

 -- הינשה ;יטייבוסה ןוטלשה רוזאב "ץולחה,, תא םייקל ןתינ םא בר קפס הז םע

5 



 לובגה תא רובעל התיה ךכל הדיחיה תורשפאה .ץראל עיגהלו רותחל ונילע

 .הינמורל ןילופמ

 לוחא בוש שגפהלו רזפתהל הישנאל הרמא אל העונתה :גרבדלוג לחר

 תא םש ןגראל ,השראוול םייזכרמ םירבח ריזחהל םג -- ורמאש שי .המחלמה

 סחיב .ינמרגה שוביכה רוזאב וראשנש םירבחה םע םירשקב ךישמהלו העונתה

 תאצל ונדמע ינאו יבצו ,הז ןוויכב םידעצ ושענ לבוקב ונתויהב דוע -- הינמורל

 ישנא ונא יכ ,יבצ תאו יתוא ובכיע םיפסונ םילוקיש רחאל םלוא ,ינמורה לובגל

 קצולל םידליה םע יתרבע ןכמ רחאל .םוקמב םירודיסל ונל םיקוקז ויהו לבוק

 .רפסמ תועובש וניהש םשו

 םירפותו םיבשוי ונאשכ ,תחא םעפ .ןדו לחר םע קצולב יתייה :רצנ היח

 היהתו םיאטילה ידיל תרבוע אנליו ריעהש וידארב םואתפ ונעמש ,םידליל םידגב

 ונטלחה םג ךכו אנליוול תאצל ונחומב הבשחמ הצנצינ דימ .ילארטינ רוזאב

 לבוקל עסתש לחר לש הבל לע זא ונרבד .זכרמה תמכסה לבקל ךירצ ךא ,תושעל

 ונל ןמדזג הנהו .הירוהמ דרפיהל ףאו ונתטלחה לע זכרמה ירבחל עידוהל

 ,ינראסל םידליה םע אציי ןדש ונטלחה ןכ ינפל .לבוקל לחר םע יתאציו סובוטוא

 .אנליוול ךרדב ,דחי בוש רבחתנ םשו

 םייתניב ורזחש ,ןתנ תאו יבצ תא םש יתשגפ לבוקל לחר םע יתעגה רשאכ
 .ינראסל יבצ םג זא אצי ונתעיבת יפלו ונתטלחה תא ורשיא זכרמב .םעסממ

 תא ונאצמ םשו אנליוול ונאצי ןכ-ירחא קרו לבוקב ונראשנ ,וניתש ,ינאו לחר

 .םידליה םע ןדו יבצ

 ינמרגה שוביכה רוזאב וראשנש םירבחל הגאד התיה זכרמב :רצנ יבצ

 םיחילש םג וחלשנ .שדחמ העונתה תא ןגראל םיליעפ רפסמ םשל ריבעהל וניצרו

 רתוי ונעמש אל םירחאה ןמו םיטייבוסה י"ע רסאנ םהמ קלח ךא ,ינמורה לובגל

 קצולמ ועיגהש ,היחו לחר .אנליו לע ונעמש לבוקל ןתנ םע יתרזח רשאכ .רבד

 היהאו ,םידליל תוירחא ךותמ ,ינראסל אצא ינא םגש ףקות לכב ושרד ,לבוקל

 םע ןד תא יתאצמ םשו ינראסל יתאב .אנליוול םכרדב טרבלג ןד םעו םתא דחי

 יכ ,יאובל חמש אוהו ,תיסורו תינלופ עדי אל ,הינמרגב ךנחתהו לדגש ,ןד .םידליה
 .תבכרה תנחתב םינושה םירודיסב אצמתהל יתלוכיו תופשה יתש תא יתעדי

 .אנליול ךרדב םתא ונאציו םידליה לכ תא םשל ונסנכהו אשמ-ןורק ונספת

 -- םיטייבוסה לצא רסאמב יתייה רבכ ינאש רחאלו -- אנליוול ונאוב רחאל המןמז

 ירבחמ המכ ןכו לבוקב ויהש םיטילפה-םיצולחה .ץראל םידליה לכ םשמ ולע

 דע ,1940--1 םינשב הכפהש ,אנליוול םה ףא ואצי "ץולחה,, יליעפמו זכרמה

 אנליוול האיציה םע .ץראל היילעלו תיתעונת תוליעפל סיסב ,םינמרגה תשילפל

 םינורחאה היזועמ לע ץקה ץיקהו םהיבשותמ קצולבו לבוקב םיצוביקה ונקורתה

 ."הבוסולק שוג,ב תיצולחה הרשכהה לש
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 רודל רודמ

 הנשב הב .(היצילג) בוסוקב הבוסולק תגולפל הרשכהל יתעגה 1934 תנשב

 הצעומל ריצכ יתרחבנו הבוסולק שוג לש תישילשה הצעומה קצולב המייקתה

 לש ותאיצי רחאל ."שוג,ה תוריכזמב רבחכ יתרחבנ הצעומב .הגולפה םעטמ

 -שה 1935 תנשבו "שוג,ה ריכזמכ יתרחבנ "ץולחה,, זכרמב הדובעל רניו ףסוי
 .קצולב ץוביקב יתעקת

 ריכזמכ שמשל היה ידיקפתו הנשימזישוגל "שוג,ה קלוח איהה הצעומב

 : לבוק םג קצולל ףסונ ונמינ הז שוג לע .הנשימה-ישוגב לודגה ,"קצול שוג,

 ואצמנ "קצול שוג,, לש תורחאה תוגולפה .שוגב םייזכרמה םיצוביקה ינש ויה הלא

 ,י'צאקול ,'ץיפולוכ ,ןי'צרוט ,בוכורוה ,גורטסוא ,הקילוא :רתוי םינטק תומוקמב

 תוגולפה ןמ םעפ התיה הנורחאה) הנטיקורו קסרישק"ןימאק ,לופוניטסירק ,לאקוס

 תורחואמה םישולשה תונשב היחתל המק בושו ,הלסוחו הבוסולק לש תונושארה

 הגולפה התיה -- תוכומסה הציבורבמודו הבוסולק לוסיח רחאל ;שיא 30 התנמו
 .("קצול שוג,,ל הרושק הנטיקורב

 תפוקת "ץולחה, לע האב בושו ץראל היילעה המצמטצנ 1936 תנשמ לחה

 ,חי'צ--ו"צרת ,ץראב תוערואמה תונשב התחפ היילעל םיטקיפיטרסה תסכמ .לפש

 ,וקמטצנ םיפינסה .הרשכהבו םיפינסב ,"ץולחה,,ב ויתותוא ןתנ היילעב רבשמהו

 -יעפו םייח ינמיס ורכינ ונלש רעונה תועונתב קרו ףרטצהל ולדח "םיצולח-םתס,

 -סמב תמצמוצמ התיהש -- "טייהיירפ,,בו "ריעצה-ץולחה,,ב תרגובה הבכשה .תול

 .םירבח תפסותל רוקמו הרשכהל הדיחיה תנעשמה טעמכ תויהל הכפה -- הרפ

 וכיחו םהב ובשי רבכש םיעובקה לע "םיצולח-םתס,, ופסונ אל הרשכהה יצוביקב

 םוצמיצל ואיבה הרשכהב תכשוממה הייהשהו היילעה רסוח .ץראל םתיילעל

 .הלוכ תיצולחה העונתה

 -טוהש אמסיסה .וז רחא וזב תונטקה תורייעב תוגולפה ולסוח לפשה תפוקתב

 -- "הרשכהה רוציבו זוכיר,, :התיה 1936 תנשב ונמלוע ללחב זכרמה י"ע הל

 םיזוכירל ןהישנא ריבעהלו תונטק תוגולפ לסחל ונלחתה :ונלעפ הז וק יפלו

 ךותמ םא יכ ,הדובע רסוח לשב אב אל תונטקה תוגולפה לש לוסיחה .םילודגה

 אל הרייעב .דחא םוקמב הדימעה בקע ןווינל תוששח ויהו ,לודגל תורשפא רסוח

 לש בצמב ,םוקמב תאצמנה הנטק הגולפב םייתרבחה םייחה םודיקל םיאנת ויה
 .תובר םינש ךשמב היילע רסוח

 קצול :ןהו -- ןילהווב תולודג םירע המכב זכרתהל ונטלחה רבשמה חכונ

 ןילהוו ירעב תולודגהמ ,הנבודו רימדול ונידידלע ושבכנ ףא ןמזב ובו ,לבוקו

 לש הצובק הנבודבו "ריעצה-רמושה,, לש ץוביק םדוק היה רימדולב .ןה ףא

 םיקהל ןכמ רחאל םשל ונסנכנ ונחנאו ,םהידידלע ובזענ ןהיתשו -- "הינודרוג,,

 .תולודג םירעב הרשכהה זוכיר לש המגמה יפל ,ונלש תושדח תוגולפ ןהב

 השעמב וכרכנ באכו בצע .תונטקה תוגולפה לש לוסיחה רבע הלקנ לע אל
 הגולפ לוסיחל ,תוריכזמהמ רבח דוע םע דחי ,עוסנל יתצלאנ םעפל םעפמ .הז
 םוקמל ונאוב םעו -- תולודג םירעל ,םירחא תומוקמל הישנא תרבעהלו הנטק

 ושבכנש הדובע תומוקממ הדירפה רעצל יוטיב ,יכב לש תויוצרפתהל םידע ונייה

227 



 רבח לש ובג לע קשהש ,םעפ יל רמא הנטק הגולפב םירבחה דחא .םדי-לע

 לגדה תעכ והז -- תוצוח שארב ןתומה לעש רושמהו ןזרגה ןכו חמקה תנחטב

 םינוכנ ויה וללה םירבדה .ידוהיה בוחרב ינויצה לפשה יאנתב המרב ףנומה

 שדח סחי תעיבק םושמ הב היה ונירבח לש הדובעל הכילהה םצע .לוכו לוכמ

 דיחיה היצזיביטקודורפה לעפמ התיה הרשכהה .םידוהיה ייחב םייפכ תדובעל

 התיה תוגלפמ ינימ לכ לצאש דועב ,השעמל הכלה -- ןילופב לארשי תלוגב

 .אדירג תילולימ הירואית היצזיביטקודורפה תמסיס

 םתיאש ,םוקמה ישנאמ הדירפה םג םירבחה לע התיה השק לוסיחה תעשב

 ירבח תאיצי תא בר רעצב וויל םה ףא תורייעה יבשות :םייתודידי םירשק ורשק
 ,תונטקה תוגולפה לוסיחב ךישמהל ונצלאנ הלא לכ תורמל .םהיתומוקממ תוגולפה

 םילודג םיצוביקב תוזכרתה לע הטלחהה .רימחהו ךלהש העונתב בצמה ללגב

 ועיפשיש ,רעונה תועונתמ םיניערג םכותב דכלל ןוצר ךותמ ףא הקלחב האב

 .ולוכ רוביצה לע םתעדותמו םחורמ

 ,הרשכהה יצוביקב םג ,הנחמה תוצקב וארנ ,1936--7 תונשב לפשה תפוקתב

 תונותעה תאירקב םיקמעתמה םירבחב תלקתנ תחא אל .שואיו הריפכ ינמיס

 ויה ףא םהו ,י"אלו תונויצל האנש הייוור התיהש ,לאמשד ארטיסמ ונל תנייועה

 תוריחבב .ונדגנ םיתיסמה םינשה לכ וניבירי לש םהירמאממ הבחרהב םיטטצמ

 יצוביקב ."דנוב,ל היילע האב התמועלו תינויצה העונתל הדירי התיה תוליהקל

 .ץראל היילע רסוחמ ,שפנ ךודכד לש המינ םהב התיהש םינומזפ זא וצצ הרשכהה

 ןיוש לאז ,לרעייפ סאד סיוא שעל,, :היה וללה םינומזפה דחאב רזוחה זורחה

 ונחוכ לכב ונקבאנ .(!ידו קיפסמ ,בלב תרעובה שאה תא הבכ : שוריפ) "'גונעג ןייז

 ,הללכב תיתוברתה הלועפה תא ונרבגהו םידומיל יחרי ונמזי .הלא חור יכלה דגנ

 םירע המכב הרשכהה זוכירל קומינ היה ךכב םגו .תורז תועפשה ףודהל ידכ

 תועפשה לש ןתרידחל הנכסה רתוי התיה הלודג -- תונטקה תוגולפב ; תולודג

 דימת הנותנ ונתעד התיה תונטק תוגולפ םילסחמ ונייה רשאכ .ונל תוניועו תורז

 קזחל ידכ חולשל ימ תאו הקזח הגולפל ריבעהל ךירצ ימ תא -- הנחבהל

 ..השלח הגולפ

 םג  ,הרשכהה יצוביק ךותמ | הביזע התיה אל | לוכה ףא לע

 םיקיתווה םירבחה לש קותינה ללגב םגו םהב התלעש םייחה תמר ללגב

 םירבחה דחא .הרזח ךרד התיה אל .הרייעה לש היווהה לכמו םימדוקה םהיתבמ

 רבכ יתרייעב ךא ,ןועמש רבח, יל םיארוק ץוביקב ןאכ, :ךכ ,לשמל ,רמא

 ןקז ולדיג רבכ םש וראשנש ירבח לכ '...ןועמש 'ר, המוד םש לעב ירבחל םיארוק

 הרייעה לש תוסנרפב םהיתוחפשמ תא םימייקמו םלתב םיכלוה ,תוחפשמ ומיקהו

 '...? םכותב היחא דציכו םש יל המ ינאו -- םינשה לכ

 .םינוש םייח יחטשב תורומת הללוח הרשכה יצוביקב תכשוממה הבישיה

 לש תוילאוטקאה תויעבב הבר תוניינעתה התיהו תיטילופה תורעה הרבג רוביצב

 קבאיהל םתבוחמש םילעופכ םמצע תא ואר םיצוביקה ירבח .םוקמב םילעופה דמעמ

 --  ונישנאו ,תועש 12 ןינבב הדובעה םוי ךשמנ ,לשמל ,קצולב .םהיתויוכז לע
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 תכרעמ להנל ,ןינבב הדובעה תומוקמב ורבע -- ס"פפו ןויצדילעופ ירבח םע דחי

 ןכ .םויב הדובע תועש 8 רחאל םימוגיפהמ םדירוהלו -- םילעופה ןיב הרבסה

 תויבמופה תונגפהב ופתתשה ונירבח .ץוביקה לש וגח םג תויהל יאמב-דחאה ךפה

 תונגפהל הלשממהמ ןוישר גשוה קר םא ,תויטסילאיצוסה םילעופה תוגלפמ לכ לש

 .גחה דובכל ,תוילגל-יתלב תופיסאב -- ואל םאו ,הלא

 ,ונלש תודחוימה תואמסיסה לע םעפ ףא ונרתיו אל יאמב 1-ה תוכולהתב

 היילע,, ,"ידוהיה דבועל תדלומ י"א,, ,"ידוהיה םעל ןורתפכ י'א,, : המרב ואשינש

 טק עגרל ףא חיסהל ידכ םהב היה אל הלא לכש ,ןבומכ ."לארשיד-ץראל תישפוח

 וננכיתש םירבח םג ויה םיצוביקב ,י"אל היילע רסוח : ונניאש רקיעה ןמ ונתעד תא

 אל .ץראל אשמ-תוינאב גילפהל ידכ ,הינמורל לובגה תחרבה םמצע תעד לע

 -םידדובה תא אינהל יתיצר אל םג ךא ,הלא םייוליג דדועל תוכמס יל התיה

 .ץראל ינא יכרד םג םעפ היהת ךכש יתבשח ימצע לע םג יכ ,םהישעממ םיזעונה

 הבישי תונש שש רחאל ,םיצוביקה ישנאו ,ויה אלש טעמכ היילעל םיטקיפיטרס

 ..ךרד לכב ץראל ךלנו םוקנ :ורמאו רחא אצומ לכ ואר אל ,הרשכהב

 זכרמ לע תומוקמהמ ץחלה לחהו אושנ אלל קנחמה רבג 1937 תנש יהלשב

 תוצרפתהל םירבדה ועיגה קצולב תופיסאה תחאב .'ב היילע ןגראל "ץולחה,

 םוי"םוי ונייח לש םיליגרה םיפיעסב ןודל אל םירבחה ושרד וז הפיסאב : תיללכ

 .הידעלב םג וא "ץולחה,, זכרמ תרזעב ,הצרא היילעל םיכרד שופיח לע קר םא יכ

 דימ אצתש ,(ינאו ,ירוחש -- תעכ ,טלבצרווש לדגמ) תחלשמ הרחבנ םוקמב וב

 .ץראה יחילשו זכרמה ירבח ינפב התופירח לכב הייעבה תא תולעהל ,השראוול

 היילע ןוגראב לפטל ליחתה "ץולחה,, זכרמ .בצמב הזוזתה האב הרהמ דע

 ב היילעב הנושארה הגולפה ונתיאמ האצי 1937 תנש ףוסב רבכו תילגל-יתלב

 -בחה .םיכרדה לכב שממ היילעל םיננוכתמכ ונמצע תא תוארל וגלחתה זאמ

 ץוביקהש דע ,תוגולפ דוע ולע הנושארה הגולפה ירחאו -- תונכהב וליחתה םיר

 .םיקיתווה ןמ ןקורתה

 "ץולחה,, הנחמל הרדחו העיצפהש רוא ןרקכ היה -- ץראל היילעה שודיח

 תונגרואמ תוצובקו םידיחי לש האיצי הליחתהו ולדג ונלש רעונה תועונת .ולוכ

 םיבשויש םהמו ולע רבכש םהמ ,םיקיתווה רודל הפולחת ;הרשכהל םיפינסהמ

 םגו הרשכהב םג תרחא חור הרבע 'ב היילע הרבג רשאכ ...םהיתודווזמ לע
 ."ץולחה,ל תשדוחמ המירז לש םינושאר םינמיס וניאר ; םיפיגסב

 הלחה .םירחא םג וכלה וניתובקעבו ץראה ירעש תא וצרפש םינושארה ונייה

 תאזה היילעה תכרעמ ,דחי לוכה .דועו ר"תיב ךרד ,םתס"םידוהי לש םג 'ב היילע

 רוביצב תונויצה ןעמל תיללכה הריוואב הבוטל יוניש הסינכה ,היאשוג לכ לע

 .ןילופב ידוהיה

 ריכזמכ אב ימוקמבו השראווב "ץולחה,, זכרמב הלועפל יתרבע 1938 תנשב

 זכרמב יתויהב םג .(ץראל תולעל הכז אל) רקינרב םהרבא 'חה קצולב "שוגה,,

 .ויקלח לכ לע ,"הבוסולק-שוג,, םע יתוא םירשקמה םיטוחה לע רומשל יתכשמה

 לש םתופתתשהב ,תוצעומו םיסוניכ ויהו ,םירוקיבל םיאצוי ונייה םעפל םעפמ
 .י"אמ םיחילשה
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 .הנגהה :אוהו ,תיצולחה הרשכהה ןינבב טנמילא דוע ונפסוה םהה םימיב

 י"ע הקנוליזב יזכרמ סרוק -- ןכו םינומיאל םיילגל-יתלב םיסרוק ויה םיצוביקב

 םיינלופה תונוטלשה תמכסהב "ץולחה,, זכרמ י"ע ןגרואש ,קשנב ןומיאל ,השראו

 לכ םהלש ינידמה וקה יפל תאז ושע םה .ינלופה אבצהמ םיניצק תכרדהבו

 יתלב היילע ןוגראל ףא ורזע ךכ ללגב .ןילופמ םידוהי תאיצי דדועל -- םינשה

 ,תרתחמב ויהי הנגהל םינומיאה םגו תאזה היילעה םגש ושקיב ךא ,ץראל תילגל

 ...םילגנאה לש אשיב-אניעל ששחמ

 .ידמל בכרומ היה ,םיצוביקה ירבחל ,ונילא םיינלופה תונוטלשה לש סחיה

 -ומוק,, ונאש ורמא יכ ונילע ודיבכה אל ךא ,םיטסינומוק ןיעכ ונב ואר דחא דצמ

 ונילע ורמש הז תמועל .ןילופמ האיציל םידמעומ -- רמולכ ,'טרופסקאל םיטסינ

 ...ןילופמ האיציל תודעומ םהיגפ ןיאש הלא ןיב ,ונל הצוחמ ונתעפשה אצת לבל

 םידבכ םיננעש ,ונשח .האבו תברקתמה המחלמה תשגרומ התיה ריוואב

 .המחלמ ץורפת םנמא יכ בחרה רוביצב וגימאה אל ,תאז לכבו .קפואב םירשקתמ

 םגו -- היסולכוא יניעב התארנ ןילופ תנידמ .המימי םימימ ליגרכ להנתה לוכה

 ונמשרתה ,םירחאה לככ ,ונחנא םג .היפקות דגנ דומעל תלגוסמו הקזח -- וניניעב

 -יוואה לש הווארה ינגפיממו ,תינלופה (םישרפה ליח) "הירלאווק,ה לש החוכמ

 תוימשיטנאה הרבג -- הינמרגב םיצאנה תארשהב  ,םייתניבו .ןילופ ימשב םינור

 הלעו ,םידוהיה דגנ םינלופה לש (םרח) "טוקיוב,,ה ללותשה הקזח רתיב .ןילופב
 ,הלשממל ותרבעהו םידוהיה ידימ רחסמה תאצוה -- רמולכ ,היצזיטאטאה בצק

 ...םינלופה ידיל -- השעמל

 ,הבחרתהו הכלהש ,'ב היילע תובקעב קר הלדג איה ףא "ץולחה,, תעונת

 .הנתשהו ךלה הרשכהה יצוביקב בכרהה .המחלמ"ברע לש תוחורה תעפשהב אלו

 ,היילעל תונורחא תונכהב וקסע םרתי ,ץראל ולע רבכ לודגה םקלחב -- םיקיתווה

 םילודגה םיצוביקל עיגהל ולחה ,רעונה תעונת ירגובמ -- רקיעב ,תוריעצ תורובחו

 ונתשי הרצק הפוקת ךותש היה הארנ .םתדובע תומוקמב םיקיתווה תא ףילחהלו

 הבוטל לודג הגפימ ינפל םידמוע ונאש השגרה ונל התיהו ירמגל הרשכהה ינפ

 םירבח ץראל תולעהל ךרוצה ינפב ונדמע ףא 1939 תנשב .הלוכ תיצולחה העונתב

 ליטהל ונצלאנ .תחא הנשמ רתוי הכשמנ אל הרשכהב םתויה תפוקתש ,םיריעצ

 היילעל רשאל אלש ,'ב היילעל םיצוביקב םירושיאל ואציש ,זכרמה יחילש לע

 ..ךכב דומעל ונחלצה אל ךא -- תחא הנשמ תוחפ הרשכהב ויהש םירבח

 ינפל םירופס םימי .ןילופל הינמרג ןיב 1939 רבמטפסב המחלמה האב ףתחכ
 בובלמ תבכרב ,'ב היילעב הנורחאה הגולפה תאצל הקיפסה דוע המחלמה ץורפ

 ,רעשב המחלמהש שגרוה רשאכ ,ןילופל םינמרגה תשילפ ינפל םיימוי .הינמורל

 הרשכהה תגולפ לוסיחל ,גיצנד דילש הינידגל תאצל "ץולחה,, זכרמב ילע לטוה
 תישחומ המחלמה תנכס ,לובגה לע ,םש ןה יכ ,םוקמב התיהש גיידב תיתעונת-ןיבה

 ,רתוי

 -ושכמ שיש וגא םג ונבשח -- ינלופה אבצה לש הנוילעה הדקפמה תארשהב

 תיזחהו רצעיהל םפוס ,ןילופל לובגה תא ורבעי םא םג םינמרגהו ,םייעבט םיל

 וצלאיי יאדו ,לשמל ,גובה רהנ דיל יכ התיה תימשרה הסריגה .שבגתתו בצייתת
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 יצוביק תא גובל רבעמ ריבעהל תינכת המקרג ףא הז יפל ...רוצעל םינמרגה

 .ונלש הרשכהה

 -תמחלמב ,הרעסב ומדקתה םינמרגה תואבצו המחלמה הצרפ םיימוי רובעכ
 .קזב

 יתעגה ךרדב תולודג תונכסו םיבורמ םילוטליט רחאלו השראוול יתרזח

 ונד זכרמה ירבח :הבישי זא התיה "ץולחה,, זכרמב ."הצובק,,ל ,זכרמה תרידל

 זא לטוה .םינמרגה ידיזלע הצצפוה רבכ השראווש רחאל ,רצונש בצמה לע

 .םוריח תעשל םיצוביקב תונכה תושעלו ,הבוסולק שוגל ,ןילהוול תאצל ילע

 ךרד .הצצפוה תבכרה .םידחא םימי הכשמנ העיסנה .םשל תבכרב יתאצי דימ

 עוזעזהו המהדתה .הצצפוה ריעה .לבוקל יתעגה ךכו -- לגרב םג יתכלה הכורא

 וטילחה ,יתוחכונב הפיסאב רוריב רחאל ,םבורב םיריעצ ,ץוביקה ירבח .םיארונ ויה

 ,םירבחהמ ןטק קלח קר ראשנ םוקמב .ואב םשמש ,תובורקה תורייעל רזפתהל

 ידכ רפסמ םימי לבוקב יתיהש .םהינפב המוסח רבכ התיה םהירוה יתבל ךרדהש

 ץוביקה תיב לע הרימש חיטבהל ידכ ןכו ,תלהובמ היהת אלש ,האיציה תא ןגראל

 האירק לכל םינכומ ויהיש םיאצויה םירבחה םע יתרביד ףא .וב רשא לכ לעו
 ..םיצוביקל ,הרשכהל בושל -- העונתה לש

 .לבוקב יתאצמש הזל המוד בצמה היה םש .קצולל לגרב יתכלה לבוקמ
 לש הנטק הצובק הראשנ םוקמבו תוכומסה תורייעב םהיתבל ואצי םיריעצה
 .זכרמה ירבח ראש םע רשק לכ יל היה אלו רפסמ םימי םש יתישע .םירבח

 בדנתה רוחב דועו ,הנטיקורב ירוה תיבב רקבל קצולמ יתאצי םימיה דחאב
 התיהש ,קלאבוס ריעהמ ,(קפאב תעכ) ןייטשפרש השמ 'חה ,יתא תכלל
 ,ירוה תיבל ךרדב ,הנזרב הרייעל ונעגה רשאכ ,םויה ירהצב .םינמרגה ידיב רבכ
 םיכייחמ ,תוקחוש םינפ ונל םיארמ םהילייחשכ ,םודאה אבצה לש םיקנאט ועיפוה
 ;אתרופ הלקה האב םינושארה םיעגרב ."םכתא ררחשל ונאב,, : םירמואו תודידיב
 ,ךרדב םהל הרקיגש ימ לכב םירוי ויהש ,םיינמרגה םינוריוואה תוצצפהמ ונל חנוה
 ןייטשפרשל זא יתרמא .המוהמה תא לידגהל ידכ ,םידדוב חרוא-ירבועב םג
 ."ץראל היילעל ךרדה ונינפל תמסחנ וישכעש השגרה יל שי, :דחי יתא ךלוהה
 .ירוה תיבל תכלל יתכשמה ינאו -- קצולל דימ רוזחל טילחה ןייטשפרש

 ,ןילופ לש אלכה יתבמ ואציש ,םיטסינומוקה רבכ הב וטלש הנטיקורל יאובב

 עיגהש רחאל ,םוקמב תיטייבוס תוליעפל יתוא ןימזהל ,ילא אב םג םהמ דחאו

 םויה תרחמל ...י"אל היילע היהת אלו תונויצ רתוי ןיאו לודגה רורחשה םוי

 ...ינא יפוס םג היהי הזכש יתעדיו -- הנטיקורב "תוברת,, רפס-תיב להנמ רסאנ

 רובעכ .בו'זָאלבל ,יתדלומדרפכל יתאציו םוקמהמ דימ קמחתהל זא יתטלחה

 ןכו זכרמה ירבח ועיגה םשל .לבוקל דחי ונאציו רצנ יבצ םש עיפוה םידחא םימי

 ,העוגתבש םיריעצה עיגהל וליחתה ףא לבוקל .ץראה יחילשמ ,ןמלה הקדוי 'חה
 ."ריעצה-ץולחה,,ו 'ץולחה,, יליעפמ

 וקיפסה אלש ,ןילופב הרשכהה יאצוי לכל תבותכה תויהל וכפה לבוקו קצול

 העונתה םע םירשק םישקבמו "ץולחהל,, םינומא םירמושה ונישנא לכלו ,תולעל

 הנבודבו רימדולב םיצוביקה) שדחה בצמה חכונ תושעל המ הזכרממ תוארוהו

 .(שיא םהב ראשנ אלו המחלמה ץורפ םע ורזפתה

21 



 ,ילע לטוה .ינמורה לובגל הכילה -- תחא תינכת קר ונל התיה םהה םימיב

 ,"ץולחה,, זכרמב ריעצה-רמושה גיצנ ,(ןורבע ץוביק) דגאר םדא 'חה םע דחי

 -ולוקל ונאצי .הינמורל םיצולח תרבעהל ,לובג תונחת םיקהלו הינמורל רובעל

 קדא ונרבח לש םחוקיפב ,תאזכ הנחת הנגרוא םשו ,ינמורה לובגל הכומסה ,האימ

 תא רובעל הסינש ןושארה .(דודדרינ) ריעצה-רמושהמ סלק המלשו ל"'ז רנבולוג

 ךא ,ץליקב הרשכהב היהש "ץולחה,, זכרמ שיא ,רדירב לאומש 'חה היה לובגה

 .ועדונ אל ויתובקעו -- היסור קמועל חלשנ ,אלכב םשוהו םיסורה י"ע ספתנ אוה

 ,ונא ונרות עיגהשכ .לובגה תחילצב תוחלצה המכ אקווד ונל ויה ןכמ רחאל

 רמשמ י"ע ספתנ ונלש ליבומה .ןולשכב ןיינעה םייתסנ -- רובעל ,םדא לשו ילש

 דוע לכ ונרזחו לובגה די-לע הציבב םיעוקת ונראשנ ונחנאו ,יטייבוסה לובגה

 היבצ רוקיבל ונילא העיגה זאו ,האימולוקל ונבש ...ונאבש תמועלכ ,ונב ונשפנ

 תכלל ילעש הקספ היבצו -- שדח אצומכ הנליו התלגתנ אוהה ןמזב ;ןיקטבול

 החלצהב הלעפ אטיל לובג לע .הנליוול יתאצי םשמו לבוקל דוע יתרזח .הנליוול

 .הרבעה"תנחת
 רובעל וחילצהש םירבחה לכל הרשכה יצוביק תמקהל ונלעפ אטילל ונאובב

 אלש הבוסולק שוגמ םיקיתו םהיניב ,תואמל עיגה הלא לש םרפסמ .לובגה תא

 "הו ,ונלש השדחה םיליעפה תבכשמ םכותב ,םיריעצ ןכו ,ץראל תולעל וקיפסה

 םיקהל ,הרשכה יצוביק אטילב ןגראל ונידיב הלע תחא הנש ךות .ןישנובזמ רעונ

 ."טניו'ג,,הו אטיל ידוהי ואב ונתרזעל .תונוש תודובעל רודחלו הכאלמ ילעפמ םהב

 -רסה רפסמ תאו םיטקיפיטרס יפל היילעל תורשפאה ונל הנתינ ףא ,ונתחמשל

 ונפייז) תימצע תרצות י"ע ונלדגה טדנאמה תלשממ י"ע ונתינש םיטקיפיט

 -ונתה לכמ ,'ץולחה,, ירבחמ תואמ ץראל זא ועיגה ךכו ,(םיטקיפיטרס ונרציו

 ףא םהמו ,תינוכיתה היסאל דע ,המינפ היסורל קחרה ועיגהש ונירבחמ ויה .תוע

 תלועפל קלח חלשג הנליווב ויהש הלאמ .המחלמה ירחא ץראל עיגהל םבורב וכז

 .ינמרגה שוביכה רוזיאל קלחו יסורה שוביכה רוזיאב תרתחמ

 .ץראל יתילע 1940 רבמצד שדוחב
 וכישמי הלאו םירוסמו םינמאג םיליעפ רבח ונירוחאמ ונראשהש ונעדי

 םהל דעי רשא לכב ונלגד תא ואשי הלא ,םיאנתה לכב רמשמה לע ודמעיו

 ,השראו וטיג דרמב ,הרובגהו דוהה ,חוכה אולמב ןחבמב ודמע ףא םהו -- םלרוג

 - - - לבוקב ,ןידנבב ,קוטסילאיבב

 ...םות דע -- תלשלשה הכשמנ רודל רודמ
 יקסבו'זילב ןתנ

 1976 יאמ ,קפא
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 (₪) םהה םימיה תודועתמ

 סינווחאה קצול ימי .1

 םואתפ .רפסב תונותנ וניניעו ריעה ןגב ,עבשדתב יתרבחו ינא ,ונייה תובשוי

 וניניע ונערק תולהובמו תומומה .תוירי דרב דומצבו !ךארט !ךארט -- - -- עתפל

 .לכה תוסכמו תוכבאתמ ןשע תועקפ .העווז הארמ וניניעלו -- ונביבס ונטבהו רפסהמ

 יוטעו רידקמ ,ןשע לכה -- התעו ,לולצו רהוז היה לכה -- םדוק תוטעמ תוינש

 ונילגר ונאשנ תותעובמ ."! חרבנ הבה,, -- יתרבח ילא תקעוז -- !רעוב !רעוב,, .הכשח

 .ץוביקל ךרדב

 .החוחש התקבל ונעלקנו הסחמ סופתל וניסנ .הצצפהה תכלוהו תרבוג הציר ידכ ךות

 ותנותוכל דעבמ .העוער הטימ לע בשוי שישי ידוהי .ארונ -- וניניעל הלגתנש הארמה

 "רודיסל תונפומו ןהירוחמ תופקשנ תויובכ םייניע .ףוחשו ריעש הזח הארנ העורפה

 תוהובה ויניע ןקזה אשונ םעפב םעפ ידמ .תדעורה ודיב ישוקב וקיזחמ אוהש הליפת

 ,ילא, -- הליפת תולמלממ תורוויחה ויתפששכ ,םיהולא םש ןכוש לוכיבכ ,ןולחה לא

 םיחפייתמ םיכרבא ינש םילטומ ,ןחלושל תחתמ ,ךומסב ."םיחצור דימ ונליצה ,ילא

 ונליצה ,םיהולא, : הדבכ החינג םבלמ תצרפתמ םעפב םעפכ .םינטק םידליכ יכבב

 .המא לש הדגב ףנכל תדמצנו לוקב תחפייתמ הטועפ תיארנ תרחא הניפב .''תווממ

 .םוקמב תנבואמכ יתייה הז םימיא-הזחממ תממוהמו תלבלובמ

 "םיערוכ םיתב .תוחצפתמ תוירי .רידא שערב תוקסרתמ תוצצפ !ךארט !ךארט

 .םהיתוברוח תחת םירבקנ םדא-ינבו םילפונ

 ,הצימא ייה ,הלייק ,ךיתונותשע ידבאת לא,, :יל תשחלמו ילא תנכור יתרבח ,עתפל

 '..! תוצולח ונחנא

 ונא .ריעה ןמ םיאצוי ונאו -- קצול תא םהינוריוואב ףוקתל םיכישממ םינמרגה...

 הנגע הנה .הלילו םוי ונתוא םיוולמ ץפנ תולוקשכ תורעיו תודש ינפ לע םידנו םיענ

 םימ תלעתב הז םא ,םיחטתשמו המדאה לע םילפונ םוקמב וב -- תפקות םיציצפמ לש

 עינהל םידחפמ .הגה איצוהל אלב הז דיל הז ונייה םיבוכש םימומד .תינעבוט הציבב וא

 רעיה .יב תזחוא הלחלחו ישאר הנפמ ינא .המדאה תא תודיערמו תומעור תוצצפ .רבא

 ."תובהל םיפקומ ונא -- הקעו תעמשנ -- !הפמ וחריב ,ה'רבח, .שאדזוחא ולוכ

 םירביא .םימד תוילולש םיצוח ; םינופ ןאל תעדל אלב תוצצפ םהנ תחת םיצרו םיממורתמ

 לכ - והשימ ארוק -- הז ארונ םוקממ רהמ טלמינ ,ה'רבח,, .תודשה ינפ לע םיקוסר

 תווממ דימ קלתסנ,, ."ןאכ םירוזפ םהירביאש הלא לע ומכ ץקה ונילע ץיקהל יושע עגר

 ,ךכו .הלא םיללח םע תונמיהל ונתאמ ענמ רוויע לרוג קר .רחא רמוא -- "הז ףרוטמ

 .קצולל בוש ונרזח ,הציר ידכ ךות

 םיסנכג םיטייבוסה

 םייטייבוסח םילייחה לש םהינפ תא ליבקהל םיאב םינומה .ריעב גח לש הריווא

 רוט עיגמ הנה .םומ"ילעב תוברל ,תובוחרל ואצי ףטו םישנ ,םישנא .קצולל םיסנכנה

 םילועו םילחדזמ םיפתרמה ןמ .םיאבה לע רטמומ םיחרפ-םשג .תורעוס תואושת .ןושאר

 םייניע םימירמ ; הייהת לש ךויח ףחרמ םהיתותפש לעשכ ,םיתעובמו םירווח םישנא

 ,תוצוחב םירדבתמ םימודא םילגד ...הלעמלמ תוצצפ תורשונ ןיא םנמא םא אדוול

 םכתא לואגל ונאב ונא,, .תננורתמ החמש ,תוחמש םינפה .עיתפמב אבש ,גח םירשבמ

 םיינולמגה םיקנאטה יבג לעמ ;דעוצה רוטה תורושמ האירק תעמשנ -- "םיחצור ידימ

 .םיעירמה םינומהל דודיעו הכרב תואירק םודאה-אבצה ילייח םיארוק

 הכובנ .םיצולחה ,ונל אל ךא ,רשוא םירשבמ םה -- תרהרהמ ינא ,ן[כ םנמא

 .וניבגל ונממ בייחתמהו בצמה לע החישב םיחתופ .ץוביקל -- התיבה הנופ ינא תשאונו

 םיסונא היהנ אל םא ,םוקמה תא בוזענ אל ,הפמ זוזנ אל -- ורמגו ונמינ הרהמ דע
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 ךרד ןיא בושו ,ףורש לכה ונירוחאמ .ריביסל ונתוא ולגי וליפא ,לכל םינכומ ונא .ךכל

 ...ותובכל ןתינ אל תויצולח לש ץמר ,קצולב ,ןאכ שחול דוע לכ .הרזח

 םכישעמ המ, .ונל קיצמ ליחתה ודי לאל היהש ימ לכ .םישק םימי ונילע ואב

 .'לארשי-ץרא רבכ ןיא ,םיצולח ,הפ תושעל המ דוע םכל ןיא,, -- ונדגנ ונעט -- "!הפ

 ,קומע באכ ינפקת .בלב ןיכס יל ועקת וליאכ רבודה יפמ תואצוי הלא םילימ יעמושב

 ךא ,"!דעל דומעתו תמייק לארשי-ץרא !אל, -- קועזל יב קחד ; ינורג וקנח תועמד

 .יתקלתסהו םד דע יתפש יתכשנ ,תאצמנ ינא ןכיה יתרכזנ ןיע ףרהכ

 םירהוז םיעבצב ונינפל םיראתמו תופיסא םיסנכמ ויה םיטייבוסה לש םנוטלש תחת

 .ונב וקבדנ אל ,ונילע ועיפשה אל םהירבד ךא ,תוצעומה-תירב תא

 ; הדובע ונל וקפיס וליפא ,ידמל בוט היה ונילא םיטייבוסה סחי ,יללכ ןפואב

 רבד לש ופוסב .תוארונ ונל וקיצה הלא .םידוהיה םיטסינומוקה לש םסחי היה עורג

 .םיארונ םימי ונילע ואב זא .רתוי עורג היהי תרחא ,רזפתהל ונילע יכ ,ונל ועידוה

 םיטבחתמ ונייה ; תישעמ הטלחהל עיגהל ליכשנש ילב תופיסא םימייקמ ונייה וז רחא וזב

 רוסא תרחמה םוי ןמל יכ ,ונל ועידוה וב ,בוצעה םויה עיגהש דע ,אצומ אלל םיטבלתמו

 .םימומה ונייה .ץוביקב ונילגר ףכ ךורדתש

 וז תיגארט הפסא תייווח .אשיב אניע ששחמ ,הניפב ונמייק הנורחאה הפיסאה תא

 הלמ לכ .הקומע הגות םייוורה ,*רגרב לש וירבדל ינא הניזאמ .םימיה לכ יתוא הוולת

 אוה םינורחאה ויתוחוכב ; םעפב םעפכ רצענ ורוביד .ונורגב תעקתנ ולאכ ויפמ איצוהש

 יניע ףיעצמ תועמד לש קוד ינא האורו יב רבוע דער .םישגרמ םיטפשמ המכ למלממ

 .םירבחה
 ןיאו לפנ רופה ; םיצולח ונא .הוקתה תא דבאנ לא -- רמוא אוה -- ! םירקי םירבח,

 .ריטפה -- "הנאצמנש דע ךרד שפחנ ונא .ונחור לופת לא ,ןכ-יפ-לע-ףאו .הרירב

 .םינטק םידליכ ונחפייתה ונלוכו טעמ דועש הזכ בל-שוגירב רמאנ ןורחאה טפשמה

 ץוביקה שוכר ,דרפנב םירג .הצובקב שיא 5-4 ,תונטק תוצובקל דרפינש טלחוה ףוסב

 ."הנקזחת,, תרישב המייתסנ הפיסאה .ץוביקה לש רודיס יפ לע םירבחה ןיב קלוחי

 .ותניפל ימו ותטימל ימ ,ונרזפתה דבכ בלב

 ןורחאה הלילה

 ונתיאמ שיא הליל ותוא לכ .קצול ץוביקב ןורחאה הלילה ינורכזמ שומי אל םלועל

 החינג ,םעפב םעפכ .תוהות תובשחמב םיעוקש ,תוטימב םילטומ ונייה .ןיע םצע אל

 ,םירדוק םיללצ םידצרמ וליאכ היה הארנ תוריקה לע .רדחה תממד תא הערק הדבכ

 םינש ונפפותסה הלא םיממוד םילתכל תוניב .וננברוח לע םיננוקמ םה םג לוכיבכ

 ,םילוע םיצולחמ הדירפ ,םיבהלנ "הרוה,, ידוקיר ,הבוצעו הזילע הריש וגפס םה ,תובר

 ודלונש םיבלכה הלא ; םיבלכ תחיבנ העמשנ ץוחב ...םישטונ ,םהמ םיקתנתמ ונא התע

 ..םהלש הדירפה תללי יהוז -- םתוא ונחפיטו ונלדיג ונאו ןאכ

 לש ץמש םהב ונאצמ אל .ונילע םישק דואמ ויה תוילאגל-יתלבה תוצובקב םייחה

 ףוסבלש םירותב םימת םוי הדימעה ,ןוזמ תיינקל דחאו דחא לכ לש הכילהה .קופיס

 ידמ ...? ןאל ךא ,חורבלו לכה קורזל ןוצר היה .ונתוא ונבציע -- תוקיר םידיב םיאצוי

 ונרסייתהו ונטבחתה .היה אל הנעמו -- "! היהי המ,, ונמצע םילאוש ונייה ורקובב רקוב

 קצולמ חורבל ונילע ברע ותוא יכ ,העידיה ונתעיגה דחא רקוב .םישדח השולש ךשמב

 םואתפ .תודשב םיענ ימע הרבח דועו ינא .םידודנ ךרד בושו .הנליוול ונינפ םישלו

 ילב הלפאב ונא תוששגמ .הארונ הכשח הררתשהו לילה דרי .רעיב םיעות ונמצע ונאצמ

 התקבל ונעגהו רואה ןוויכל ונינפ .רוא-ןרק וניניעל החילבה עתפל .םינופ ןכיהל תעדל

 תרחמל .תוריאמ םינפב ונתוא ולביק םה .םידוהי הב וררוגתה ונלזמל .ונסנכנ ,הנטק

 תרובחב קוחרמ ונחגשה ,תודחפנו תוכובג ,ונתכלב .ךלמה-ךרדל בוש ונילע רחש םע

 הנושארה הנשב .קצול ץוביק רבח ,צ"החה ךינח ,ץלהווב גורטסוא דילי .רגרב םבוד **

 .ודבא ויתובקעו -- םודאה אבצל חקלנ .תיטייבופה תרתחמב -- המחלמל

4 



 ,ונתוארב ונתחמש הלדג המו ,תברקתמ הרובחה .םהיפתכ לע םיטוקלי םיאשונה םיריעצ

 .םהילא ונפרטצהו -- ונתוא ואצמש תואלתה לע םהל ונרפיס ,ונלש ה'רבח הלא יכ

 ונתיאמ תערוק תפעוז חור ; םיילגרל תחתמ קרוח גלש ,תררמסמ הרק ,זע רוק ץוחב =

 תיפרוע הרושב םירדתסמ שרח שרח .דעצ םיטיאמ .לובגה דיל ונא הנהו .םידגבו םיעבוכ

 וליאכ דחא לכ ;ספתנ אלש דחפמ קפוד בלה .המישנ תריצע ךות םדקתהל םיכישממו

 תקירחו בלה תמיעפ קר םיעמוש .ןבול יוטע לכה .ביבסמ הממד ...דיב המשנה תא קיזחמ

 החמש ."לובגה תא וניצח -- הנכסל ץוחמ רבכ ונא ,ה'רבח,, -- האירק םואתפ .גלשה

 םיממורתמ ,םילפוג ,הזב הז םילקתנ ,תודשה ינפ לע םיזפוח ונלחתהו ונילע הצפק

 .ץורל םיפיסומו

 הקיבדמו יתוחוכ ינורחא ינא תצמאמ .הקזחב םעופ ליחתמ יבל .המישנ רסוח השח ינא

 שיגהל יביבס ה'רבחה ולהקתה .תטטומתמ ינאו ,ררחתסמ שארה הנהו ,ירבח לש םדעצ

 .הנליוול ונעגה ךכו ,הצירב םיכישממ ונאו יתששואתה הרהמ דע .הרזע יל

 .םיקחוצו םידקור ,םירש .הלומהו שער יביבס -- הנליווב יצוביקה לכואה-רדחב
 ימי לשו המחלמה ימי לש םימיאה-תוארמ תונורכזב העוקש הניפב תבשוי ידבל ינא

 ...םינורחאה קצול

 1939 רבמטפס ,הנליו

 (ינשוש) דלפנזור הלייק
 (דחואמ) בקעי-תודשא

 הנליוול קצולמ .2

 ךא ,הרטמל הבורק ךכ-לכ יתייה היילעל היפיצו הרשכה לש ךשוממ ןמז ירחא

 םינורחאה ןיב יתראשנ ,ךפיהלו -- ץראב תומישגמה ןיב תעכ היהאש לרוגה הצר אל

 .ןילופב ולסוחש הרשכהה יצוביקמ

 ...יללכה סויגה םוי -- הנהו .,היילעל יתננוכתהו יתיבב יתייה המחלמה ץורפב

 בתכמ בותכל יתבשי .הימדב תססובתמ הפוריא .יתמחלמ חור בצמ האלמ הריפסומטאה

 םייק ןיידע םאו הנוכנה תבותכה תא אצמי בתכמה םא בר קופקפ ךות ,ץוביקה ירבחל

 .קוחרמ התוארל קרו לארשי-ץראל עיגהל הכז אלש ונבר השמ תא יתרכזה .ץוביק

 םינוש םישנא לש תולליו תויכב תועיגמ ינזאל .שואיו ןואכד לש חור בצמב יתאצמנ

 רזכאה תוומה דירפי לב ,דוע שגפנש יאוולה, :הליפתב ינשה ןמ דחא םידרפנה

 ,יב העגפ המחלמהש יתשגרה .תדדובו הבוזע תאזה תלוברעמב תאצמנ ינאו "...וניניב

 היהי המו .ינממ הקחרתה הרטמה .וקתונ - תובר םינש יתיווטש בהזה יטוח .ישפנב

 ורקנ הלאה תולאשה -- ! היתואצות הנייהת המו המחלמה ךשמית ןמז המכ 1! האלה

 .חונמ יל ונתנ אלו יחומב

 רתויב ומחנתה -- היה יופצש ינמרגה רטשמה םוקמב .ואב םיסורה : העתפה םואתפו

 םיפותב ולביק -- םייופצ יתלבה -- םיחרואה תא .וישכע ררושה יטייבוסה רטשמב

 .םימואנו תונגפה .ריוואב םיפפונתמ םימודא םילגד ,החמשו הלהצ יתרייע .תולוחמבו

 ..!? םולחב וא ץיקהב תאז תא ינא האור םאה .דובכו ראפ רמוא לכה

 תא םירש .םינבומה לכב רורד .םיצאנה ינרפיצמ ררחושמ ומצע תא שיגרמ דחא לכ

 רזומ .םינוש םירוהרה יב הררוע המודאה יתרייע .םימשה תפיכ תחת "לנויצאנרטניא,,ה

 הז תא רישל הליגר ינאש ןמזב ,שידייב ילגל ןפואב "לנויצאנרטניא,ה תא עומשל יל

 רישל הפיאשה ונבלבו ,םינבומה לכב יל הבורק ךכילכש ה'רבח םע דחי יצוביקב תירבעב

 יתטלחהו וצרפתה תוסומכה יתופיאש ...לארשי-ץראב תירבעב בורקב "לנויצאנרטניא,ה תא

 ,רצימה ןמ תאצל ,ןאכמ טלמיהל

 וכנחתה םלוכ .תירבע הריווא התיה ונתרייעב .בר לבס יל המרגש העפוה דועו

 .שידייל רבע לכה םיטייבוסה אובב .לוכב הטלש תירבעה הפשה .תירבעה חורב ונלצא

 .םזינילאטסה תרות דומלל ורבע -- ליגרכ םידוהיה תורוק דומלל םוקמב ,רפסה תיבב

 יתשקיב .םלבסב תוארל יתלוכי אל ינאו -- דואמ ולבס !םלוכ לע עיפשה הז דואמ המו
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 םא יתעדי אל ,לוכהמ תקתונמ יתרייעב יתאצמנ לודגה ינובאדל ךא ,אצומ יתשפיחו

 זא אצמיהל יתיצר דואמ דואמ .ונתעונתב שחרתמ המ -- ללכבו ,ץוביקה דוע םייק

 לבא ,הרצ ימיב ,תעכ וב אצמיהל הצור םגו גושגש ימיב וב הרבח יתייהש ,ץוביקב

 .םשל עיגהל יתלוכי אלו זא התיה אל הרובחת םוש

 העונתש ירשפא הז םאה :הלאשה יב הררועתהו ישפנ לכ תא האלימ ץוביקל הגאדה

 החמית -- םיקומע םישרש התכהש העונת ,םויק לש תובר םינש ירחא ,הקזח ךכ לכ

 ונל תורפסמ הברה .תיצולחה העונתה העדיש םירבשמה םיפלוח יניעלו !?רהמ ךכ לכ

 ,תישילשה היילעה ימיב התוחתפתה ךרדב ונתעונת הלבס תובר .תונויצה תודלות

 עיגהל םיבר וכז ךכל תודוהו יצולחה ןויערה עירכה זא םגו -- היסורב הכפהמה תישארב

 םירושק ונחנא םג ןה !אוהה ןמזב ץולחהמ ונימי לש ץולחה הנוש המבו ; הרטמל

 .םיישקה לכ ףא לע ונכרדמ ףגנ ינבא לכ ריסנ :ךלנ םכרדבו -- םהומכ ,ןויערה ותואב

 תעכ שחרתמ המ תעדלו חכוויהל ,קצולב יצוביקל יתינפו יתרייע תא יתאצי ףוס-ףוס

 ןתי ימ :הליפת יבלבו -- תבכרהמ יתדרי .םעופ בלב ילש קצולל יתעגה .ונתעונתב

 ץוביקל יתעגהשכ יבאכו ינוהמת ולדג המו .יצוביקמ הטילפה תיראש תוחפה לכל אצמאש

 ךפה האירקה רדח ; תודמוע תוטימ יתיאר האירקה רדח לש םיסירתה יקדסל דעבמו

 .ביבסמ הממשו תודידב .םירדחה ראשל יתסנכנ תוחיתמב ...םינכשה רובע הניש רדחל

 יתרכזנ .היתוברוח לע ינא תכרוד -- דימת תנאוסו החמשה קצול תא תוארל םוקמב

 הצע סכטל ונלחתהו ,הראשנש תיראשה םע ,םידחא םירבח םע יתשגפנ ..."הכיא,, תלגמב

 לש ץוצינ הנהו ...רתסב ץולחכ איהה תעב תויחל היה השק .ונכרדב ךישמהל ךיא

 םיישק הזיאב יתעמש .ןילופ יצולח םיזכרתמ ובש םוקמה איה הנליו יכ ונעמש .הוקת

 רבעמה -- ןורחא ןורחאו ,ללכב םיאנתהו ילכלכה בצמה בקע ,םשל האיציה הרושק

 לע רבגתאש החוטב יתייה .םשל עיגהל יתקושת תא שילחה אל הז לכ םלוא ,לובגה ךרד

 ...עיגאו לוכה

 בוש .הנליוול ורהנש םירבח דועב יתשגפנ ךרדבו ימעפ ךרדל יתמש ןוחטבבו הנומאב

 ,םייתרבחה םירשקה ושדחתנ בושו הרשכהב דחי םתא יתייהש םירבח םע יתשגפנ םעפ

 .תחא הרטמל םינווכמה

 זוחמל ונעגה תונוש תואקתפרה ירחאו םימגאו תוציב ונרבע .דואמ השק התיה ךרדה

 התיה ברעב .תוחותפ תועורזב ונתוא ולביק הנליווב הירחש ץוביקל ונסנכנשכ .ונצפח

 ,לובסל היה יאדכ .שממ תואיצמב הז תא ינא האורש יל יתראת אל .ודקרו ורש ,הביסמ

 תעדל יתחכונ .תיצולח הביבסב בוש אצמיהל ידכ ,הנליוול עיגהלו לובגה תא תוצחל

 םירוקעה ,ןילופ יצולח ונא ,םחנתנ הזבו .םייקתהל ףיסותו החמית אל תאזכ העונתש

 יצוביק תא הנבנ םיסרהנה ןילופ יצוביק םוקמב :ונימי שדחל לדתשנ .תמדוקה םתדמעמ

 תנחתמ ונכרד ךישמנ וניתופיאשל םינמאנ .םיישקה לכ לע רבגתנו אטילב הרשכהה

 .לארשי-ץראל ,תיפוסה הרטמל -- הנליו

 '...תרשרשה תכשמנ דוע ,תרשרשה הקתונ אל דוע,

 (ףכ) רינשוק הרש
 הטישה"תיב

 1939 רבמטפס ,הנליו

 רעיבו וטיגב 3

 .םיקודא םירוה תיבב ,הנליו דיל הרייע ,הנאימשואב יתלדגו הנליווב יתדלונ

 תעפשהב .תופוכת םיתיעל ץוביקה תיבל האב יתייהו הירחש תגולפ האצמנ הנאימשואב

 .לארשי-ץראל תולעל יתפאשו "ריעצה ץולחה,ל יתפרטצה ץוביקה

 יתייה .הבוסולקב הרשכהל יתאציו ירוה תיב תא יתבזע ,15 תב יתויהב ,1935 תנשב

 יאובבו ,"הסקיש,  לשכ ינפ הארמו ידנולב רעיש תלעב ,הזרו הנטק ,םימיל הריעצ

 היהא היילעל ינורשאיש דעש ןובשח יל יתישע ; יתימאה יליג תא יתיליג אל הבוסולקל

 .ץראל דימ תולעל לכואו 18 תב רבכ
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 תורגובמ ויה ןה .תונב דוע םע דחי הירושמב הדובעל יתאצי הבוסולקל יאוב תרחמל
 הדובעב ורדיס ,םינשב הכר הדלי ינדועש ,יתוא .רתוי השק הדובעל וכלהו ינממ תוקזחו
 יתננואתה אלו הפ יתיצפ אל ינא ךא ,םד בוז דע ידי ועגפנ ןושארה יתדובע םויב .הלק

 יתויהב ,ירוה תיבב .בר ןמז הב יתדמתהו הדובעל יתלגרתה ןמזה ךשמב .שיא ינפב ךכ לע

 הבוסולקב .םש דוע עוצקמה דומילב יתלחתהו תשבוח תויהל יתיצר ,רפס-תיב תדימלת

 .הרסנמב יתדובע םוי ירחא תשבוחכ דובעל יתכשמה

 רוקיבל האב םעפ .ונל םיקיצמו ונתוא םיפיקתמ ויה "םייוג,,הו "קאדר'צ,,ה לע יתנשי

 התאר היתב רשאכ .ןילופב "ץולחה,, תוחילשב זא התשעש ,הקסרדנב היתב הבוסולקב

 התוא וחליש 1 םידלי ןאכ םיקיזחמ םתא המל,| : תוריכזמה ירבחל התנפ איה יתוא
 וטילחה תוריכזמה ירבח .רמ יכבב יתצרפו 'קאדר'צ,,ל יתילע -- תאז יתעמש "...התיבה
 רבדה .ץוביקה לש ולוסיחל דע הבוסולקב לתראשנו ירוה תיבל יתוא ריזחהל אל תאז לכב
 תנשב היילעל יתרשוא םש .ןידנבל הבוסולקמ םינורחאה םע יתרבעו 1937 תנשב היה
 תמחלמ הצרפ ךכל ךומס .היילעל תונכהו םירודיס םשל ,הנאימשוא יתרייעל יתאציו 9
 ...םוקמב העוקת יתראשנו הינשה םלועה

 םיסורה ועיגה הנליו רוזיאל ךא ,ןילופ תנידמ לש הילבח בור תא ושבכ םינמרגה
 ךא ,ריביסל שוריג תנכס התיה היופצ םינוש םישנאל ,םנמא .םאובל וחמש םידוהיהו
 יעוצקמב יתמלתשהו יתדמל ףא םייתניב .יהשלכ ךרדב תויחלו ךישמהל ולכי םיברה
 םינמרגה ושלפ ,1941 ינוי שדוחב ,ידומיל יתמייס רשאכ .תמלפודמ תשבוחל יתייהו
 ,םינמרגה לש םנוטלש תחת לופיל אלו חורבלו םוקל םוקמב םיריעצל זא יתינפ .היסורל
 םיגוסנה םייסורה םילייחה םע "תחרבו הרייעה ןמ ידבל זא יתאצי .יל היה אל עמוש ךא
 הרייעל ונעגה ברע תונפלו תיסור תיאבצ תינוכמב יתעסנ .םימדקתמה םינמרגה ינפמ
 םויה ריאה רשאכ .האלה ךישמהל ונלוכי אלו תינוכמב רשא קלדה לזא ןאכ .הנ'צדולומ
 קלד תצק ונגשה ףוס ףוס .ףרה ילב וציצפהו םימשה ינפ תא םינמרגה ינוריווא וסיכ
 .קסנימ דע תינוכמב עוסנל ונכשמהו

 .ריעה לע הדבכ הצצפהב וליחתה םינמרגה .הקעזא לש המוציעב קסנימל ונאב
 הצצפ העגפ -- ונדריש רחאלו ,ץפנ ירמח הסומע התיהש תינוכמהמ קלתסהל ונרהימ
 .וגרהנ םילייח המכו ,שאב התלעו הקסרתנ איהו תינוכמב

 תוצצפהה בקע .ריעה ךותב תכללו םדקתהל תורשפא לכ יל התיה אל .ידבל יתראשנ
 וככש רפסמ םימי רחאל .םיתבה תלופממ ומסחנ םיכרדהו הז רחא הזב םיתבה וסרק
 ודירוה ,קסנימ לש תיזכרמה רכיכב םהינוריווא ותיחנה םהו םינמרגה לש תוצצפהה

 תוירצונ םישנ תצובק םתארקל האצי םאוב םע דימ .ריעה לע וטלתשהו םילייחו םיקנט

 וגרהנ ןלוכו שאב ןהילע וחתפ ןתפש תא וניבה אלש םינמרגה ךא ,ןהידיב םיחרפו

 .םוקמב

 ףקוה וטיגה .וב ואלכנ םידוהיה ריעה יבשותו קסנימב וטיגה םקוה המ ןמז רובעכ
 םקוה דחא םוקמב קר .וטיגה ןמ שיא אצי לבל ביבסמ ורמש "ופאטסג,, ישנאו לית רדג
 הדובעל תאצל ווטצנ ריעה ידוהי לכ .םייסור םירטושו םיינמרג םילייח ודמע ודילו רעש
 יתרבע רשאכ ,םעפ .ונבושבו וגתאצב ונתוא םיוולמ רעשה ירמושו -- םהיניב ינא ףאו
 .חצר תוכמ ינוכיהו תוקעצב םינמרגה ילע ולפנתה ,םידוהיה לכ םע הדובעל רעשה ךרד
 וקעצ םהו םהיניעב הדושח יתייה "הסקיש,, ינפכ ינפ הארמו תידנולב יתייהש ןוויכ
 םמצע םה ךכ -- "...? םידוהיה לא -- םהילא תכלוה ,הרורא היסור ,תא המל,, : ירבעל
 העונתב אצמיהל הלוכי ילש יראה הארמב ינא ןה :השדח הבשחמל הפיחד יל ונתנ
 ...הידוהי ינאש דשח ררועל ילבמ ,ולוכ יסורה רוזיאב תישפח

 זיבמ תורובח תורובח ."תויצקא,,ב םינמרגה וחתפ וטיגה םקוהש רחאל םיטעמ םימי
 תרתחמ ןגראל ונלחתהו םיריעצ לש הצובק םע זא יתרשקתה .הדמשהל וחלשנ ריעה ידוהי
 םררועל ,םידוהיל םיזורכ םיאיצומ ונייה .חבטל ןאצכ תכלל אל םידוהיל ונארק .וטיגב
 .ונל ועמשנ םיטעמ קר ,ונרעצל .םהיחצור ידיב םניח םהייח רוסמל אלו תוממוקתהל

 ידיקפת יתיאר .םינמרגב ומחלנש ,םינזיטרפ תצובק םע יתרשקתה וטיגל ץוחמ יתויהב
 ידיקפתב .םינמרגה דגנ תויברק תולועפל ,םינזיטרפל ,רעיה לא וטיגה ןמ םידוהי איצוהל
 .וטיגה לש ולוסיחל דע יתכשמה ,הריבעמכ ,הז
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 ונלש (הדגירבה דקפמ) "גירבמוק,ה .ךליאו 1942 תנשמ לחה הקנזיטרפב יתייה רעיב

 םינזיטרפה םע תאצויו סוס לע הבוכר יתייה .הבקסומ שיא ,בונוימס קינבוקלופ היה

 .הידוהי ינאש ללכ וניחבה אלו הקנא וא הינג ,הנל יל וארק .תשבוחכ ,תויברק תולועפל

 םינשי ונייה רעיב .דימתל הכנ יתראשנו םימעפ רפסמ יתעצפנ הקנזיטרפה תולועפב

 יתמדרנ ,הצוצרו הפייע יסוס לע תבשוי יתויהב ,תחא םעפ .םימשה תפיכ תחת בורל

 חור בצמב םינזיטרפה םע הלועפל יתאצי רקוב םע ...לארשי ץראב ינאש םולח יתמלחו

 ...תשדוחמ תוררועתה לש

 ליטה ונלש (הגולפה) "דאירטוא,,הה דקפמו הכרעהב ילא וסחייתה םינזיטרפה הנחמב

 הבורקה הביבסב תבכר תנחת לש דרשמב ןויקנ תלעופ תויהל יתחלשנ .שדח דיקפת ילע

 .םינזיטרפה ואצמנ וב ,רעיל

 תמשור יתייה יאשחב ךא ,םעה יטושפמ הירפככ יתייה ,הנחתה להנמ ,"יוג,ה יניעב

 תועידיה תא דימ הריבעמו החרזמ ןאכמ תורבועה תובכרה לע םינותנה לכ תא םוי םוי

 .ןתרטמל ועיגי אל וללה תובכרהש םהילע לטומה תא ושעו רבכ וגאד םה ; םינזיטרפל

 ויה ילש היצמרופניאה דוסי לע .םיכומסה םישיבכב םינמרגה תעונתל סחיב ןידה אוה

 .תיזחל ןנעטמ תא ואיבי לבל תוינמרגה תוינוכמה לש תוריישב םישקנתמ םינזיטרפה

 יתעמש רשאכ התיה תחאה יתמחנ ךא ,יתלבסו יתעצפנ .רעיב יתייה יצחו םייתנש
 הפדהנ ץראל םינמרגה לש השילפה תנכס יכו לארשי-ץראב ידוהיה בושיל םולש יכ וידרב

 ,םייחב ראשאש יתנמאהו יתיוויק הלאה תורושבה רואל .ןיימלע-לאב םתסובת רחאל

 .ץראל הלעאו יתרטמל ינא ףא עיגא יכו

 ,םש ."יקובילאנ תוברע,ל קסנימ דילש תורעיהמ רבעו דדנ ונלש "דאירטוא,,ה

 ואצמנ הזה הנחמב .יקסליב םיחאה לש ידוהיה הנחמה אצמנ ,רעיהו הברעה יאובחמב

 האב יתייה םעפל םעפמ .ףטו םישנ ,םישנא ,תואטיגה ןמ ולצינש ,םיידוהי םיטילפ תואמ

 "הסקיש,,ה לע םיהמת לכהו -- הנחמה ישנאל לכואה תנכהב תרזועו יקסליב לש הנחמל

 ...רעיב םירוצנה םידוהיל התרזע שיגהל האבה ,הרזומה

 ךרד שופיחב יתלחתה דימו -- םינמרגה ידימ הרזחב קסנימ תא ונשבכ 1949 תנשב

 יתויוכז לע תוילדמ יל וקינעה תררחושמה קסנימב .הצרא עיגהל תנמ לע ,האיציל

 םיינוטלש תודסומל יב ורחב םג ,הקנזיטרפב ןייוצמה יתוריש לעו םיצאנה דגנ המחלמב

 קסנימב .ץראל קר תונווכמ ויה ינפ .הלא לכב קופיס יתאצמ אל ינא ךא ,ריעב םינוש

 ינבל ונייהו -- אוה ףא ןזיטרפ ,ןילופב ,ןיניטסוג הרייעה דילי ,רגיז הירא םע יתשגפנ

 היסורמ לכ םדוק ,האיציל ךרד שפחלו תונוש תוינכות ןנכתל ונלחתה דחי .החפשמל ,גוז

 ונעגהו ןילופל היסורמ הכרד התשעש תבכר לש גג לע ונילע דחא הליל .ןילופל

 התלע העיסנהו המייתסנ אל דוע המחלמה .'זדולל ךרדב ,האלה ונגלפה םשמ .'ץיבונרבל

 בושו הלגעב ונכשמה ,לגרב ונכרד תושעל ונצלאנ םיוסמ םוקמב .בר לבסב ונל

 ,םחפ סומע היהש ,ותעיסנב ךישממה רטקה לע ונילעו תונורקה וקתונ םעפו ,תבכרב
 .לילכ וריחשה ונילע רשא םדגבה ןכו ונידיו ונינפו

 תפוקתמ יתרכהש רוחב יתשגפ עתפל .תונפל ןאל ונעדי אל .'זדולל ונעגה ףוס ףוס

 תודעומ ונינפש ול ונרמא .באטסובונב הארבהה תיבב דחי ונייה ותעשב .הבוסולקב יתויה

 הציחמ לכ דימ וריסה ול ונרמאש םירבדה .תושעל שי המ ותוא ונלאשו לארשי-ץראל
 1000 םנשיש ונל רסמנו תידוהיה תונכוסה םע ונרשקתהו ותצעכ ונישע .וניניב

 .הינמורב היילעל םיטקיפיטרס

 ,קייארג ןפטס ,ןמרקוצ קחצי ,ןיקטבול היבצ םע ונשגפנו השראוול ונעסנ 'זדולמ

 תב הדליל אמא רבכ יתייה .הינמורל ןילופמ ונרבע םתרזעב .רנבוק אבאו ןמסורג הקייח

 ושעש ,הדגירבה ילייחל ,הילטיאל חלשנ ילעב .היילעל טקיפיטרס דימ יל ןתינו ,שדוח

 .ץראל התרבעהלו הטילפה תיראש תלצהל

 תומימחב יתוא הלביק הפיחל יאובב .לארשי-ץראל יתעגה 1945 רבוטקוא שדוחב

 ירבחמ םיבר םש יתאצמו העבגל יתאב .השולשה תעבגל יתחלשנו הקסרדנב היתב הבר

 ידכ ,זאמ םידידי ,םיאבוסולק השולשה תעבגל ואב ץראה תוצק לכמ .ינוריכהש הבוסולק

 ...האושה רחאל םייחב הראשנש ,הבוסולק תאצוי ,הנושארה הלועה לש הינפ תא לבקל

 (יקסריבס) רגיז הינח 1946 ,השולשה תעבג
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 ןהלש אישה תונשב תוגולפב תו - םירבח לש יברימה רפסמה

 םוקמה

 הבוסולק

 הקילוא

 יקטסוא
 גולי 'צסוא

 גורטסוא

 הקבונוטנא

 יירוגליב

 ידורב

 קסירב

 הק'צטסרב

 הנבוד

 הנ'צבוד

 הציבורבמוד

 הקבודימד

 בוכורוה

 ןירוה

 ה'צשוה

 ץיבוינשיו

 הוואדולו

 הברו

 'זראבז

 בונובלודז

 בו'צולז

 'ץשומז

 דורגשאמוט

 קיפוט

 ןי'צוט

 ןי'צרוט

 הציבוגרט

 לופסרט

 לופונראט

 בונאי

 'ץיפולוכ

 היתוגולפו הבוסולק

 הנש

120 

12 

10 

11 

117 

14 

13 

14 

15 

16 

117 

16 

10 

13 

16 

14 

15 

14 

13 

13 

16 

13 

14 

13 

19 

11 

14 

14 

14 

15 

182 

10 

15 

 רפסמ

200 

 תורעה

 הרבעוה

 *רמושהל

 רועצה

209 
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200 

 לימובול

 בוטראבול

 רימדול

 קצול

 י'צאקול

 ץיבונל

 הטירולאמ

 קסנילאמ

 ץיבינאמ

 בוי'צאמ

 רוביבוס

 לאקוס

 בוחס

 ןילוטס

 ןאפטס

 בויא'צופ

 קסניפ

 (הנבוד י"ע) י'צלפ

 ב'צראפ
 לבוק

 ןיזוק
 יטוק

 האימולוק

 בוסוק

 ץירוק
 ןבילק
 קסרישאק-ןימאק

 ןישורק

 לופוניטסירק

 ץינמרק

 בטסינסארק

 בוליביזדאר

 הנבור

 'ץשי'זור

 הנטיקור

 הקבולפאר

 קסמוש

15 

16 

16 

188 

15 

13 

12 

13 

18 

12 

16 

13 

19 

14 

12 

15 

11 

11 

13 

18 

15 

14 

14 

14 

12 

14 

15 

11 

15 

14 

13 

14 

10 

11 

127 

16 

14 

200 

 הרבעוה

 הירחשל



 הרשכהה ןדיע

 ויללופב תיצולחה
 םירור'בו תוכרעה

 צולחה,, לש הרשכהה לעפמ

 םילכתסמשכ ,ןילופב םייצולחה םיצוביקה לש הלודגה תשרב םירקבמשכ

 קיסעמה לכל ,םהב ססותה לכל םיניזאמשכ ,םהישוביכו םנכת ,םפקיהל בורקמ

 -תרוקב םא ,קפס ךרד םאו תואדו ךרד םא ,יוטיב ידיל אבה לכל ,םירבחה תא

 ; דבלב רוביד-יצחל הכוזש וא יוטיב ללכל אב וניאש לכלו ,חור-תרומב םאו חור

 ביבסמ השענלו ורבעש םינשל טבמה תא תונפהל המצע העש התוא םיעדוישכו

 םנמואה :הלודג תחא הלאש תררועתמ -- םיכילהתו םירבד לש םכותל רודחלו

 העונתה לש לעפמה תא ונמצע ונא םיעדויה ? "ץולחה,, תא ונמצע ונא םיעדוי

 םיצוביקה םיעדויה ,העונתה תעדויה ? תיצולחה הרשכהה לש ,הלודגה תיצוביקה

 ליבשבו םויה ליבשב םילשחמו םירצוי ,םישוע םמצע םהש תא םירבחהו

 ? רחמ םוי

 רשוכ םע דחי -- הנוכנה תימצעה הכרעהה רשוכ יכ ,תערכמ הלאש יהוז

 תיתרבח העונת לכב דוסיה-ירקיעמ דחא אוה -- תרצויה תימצעה תרוקיבה
 םיירוטסיה םידיקפת תאשונכ המצע האורה תינכפהמ העונת לכב דוחיבו הלודג

 היולת תאזה תימצעה-הכרעהה רשוכב .רורחש לש םילודג םילאידיאו םילודג

 תוחיתמה לכו יצולחה ןכותה לכ רמולכ ,תירוטסיהה תוחילשהו דועיה לש הרכהה

 .העונתה לש תיצולחה

 םושמ אלא תיצולח תוחיתמ תדיריו תימינפ השלוח ייוליג ואב אל אמשו

 לש תקפסמ הדימ ךותמ השוע איהש תא תושעל העונתה תעדוי דימת אלש

 םחוכ רקיע היה הזב אלה .ימינפ ןואגו ןוחטב ,תימצע הכרעה ,תימצע הרכה

 תיצוביקה העונתבו ללכב ונתעונתב םינושארה םירשבמה םילעפמה לש ימינפה

 םילטבמה ;וימדוק ינפב שדחה יצולחה רודה תא םילטבמה הלאמ ינא ןיא .טרפב

 המב םיאטוח םהש םשכ ,רבעה תכרעהב ךכ לכ םימיזגמ םניאש רשפא הלאה

 הרשכההש ,יאדו .העונתה יקמעמב זונגה תאו םייקה תא ךירעהל םיביטימ םניאש

 ןייצל היה רשפאשמ ,םיכרעו םיגשיה רתוי ןייצל תעדוי תודימה-תבחר תיצולחה

 םינמזה לעמ ולעתנ וללהש אלא ,רפסמ-יתמ םתוא לש תונושארה תועיספה םע

 -זועו תימינפה הזעהה התוא לשב ,ותוא ושע םהש רבדב הקומעה םתנומא לשב

 התוא לשב ;דבלב םמצעל אל םישדח םייח יכרע יאשונכ םמצע תוארל םירוענה

11 



 -יאנת םתוא ךותמ ,ולאה תויצולחה דוכילה תודוקנ ךותמ יכ ,הקומעה הרכהה

 םדאלו ידוהיה רעונל םישדח םייח תרושב הלועו תצבצבמ -- םיירזכאה םייחה

 -- ונלו םויה תא םילשחמ ונא,, יכ ,לודגה ןוחטבה ותוא לשב ;ידוהיה דבועה

 םיכלוה ונא,, יכ ,םיעדויה הלא לש תרצוי תיצולח תוחיתמ התוא ןאכמ ."רחמה

 ."תדעוצה תוישונאה ,ךיתורוש שארב

 תימינפ תומלש לא הנוש הדימב ועיגה "ץולחה,,ב םינוש םיקלחו םירבח

 ותללכהו ותמלשה .תיצולחה הרשכהה לש תירקיעה ךרדל הבורמ וא טעומ רוחיאבו

 אהת הלוכ ונתעונתש ,ונירבח לש םתעדותב םיכרעה תעיטנ ,הז ךילהת לש

 -- ץוח יפלכ םגו .םינשה-םוכיסב ונא םיעבתנ ךכל -- הלא םיכרע המרב תאשונ

 "ץולחה,,ל ביבסמ דימת ויה םיבורמ הלאו) םיאנושו םיגרטקמ ,םיקוחר יפלכ

 הכרעהו יוטיב ידיל איבהל ונא םיבייח (תיצולחה הרשכהל ביבסמ םג אליממו

 .וילע ונתוואגו וב וננוחטב תא ,ונלש הרשכהה-לעפמ רבד תא

 ינפמ םיששוחשכ ,םיקפוא-רצ םזיציטקארפו "תוחכפתה, לש םימיב םג

 תא ןוחבל תעדל ונילע ,הנומאה-סותאפ ינפמו תיאידיא תועמשמ לש םירבד

 וישוחש םדא ךירצ .תולודג תוירוטסיה תועפות לש הדימ-תומאב יצולחה השעמה

 תא סופתי אלו הארי אלש ,טסילאיצוסכו לעופכ ,ידוהיכו םדאכ םייוהק ויהי

 הרשכהה לעפמ לש הלודגה תילאיצוסהו תידוהיה ,תישונאה ,תירוטסיהה תועמשמה

 םג אלא ,שוביכ-תחמש לש השגרהב דבלב אל .ןילופב "ץולחה,, לש יצוביקה

 רומאל םיאב ונא ,םיידוהיה ונייחב הלודגה הדיריה לע רעצו הגות לש בוריעב

 -קייבוא הנחבה-רשוכ לעב םדא לכל איה הבוח וז הידוה ,וז הרימאו -- תודוהלו

 בושחה לעפמה ילוא איה ןילופב םייצולחה הדובעה יצוביק תשרש -- יביט

 לארשי יבושייב לודגה לש תוקבאתהה תונש רשעב ונייצל רשפאש רתויב לודגהו

 .םלועב םיינומהה

 ךרדב ,דבלב םיימינפ םיגשיה לש הדימדינק יפל הכרעהל ןתינ וניא הז ןיינע

 הרבע לע לארשי-ץראב תיצוביקה העונתה ףא .תונורסחו תונורתי לש לוקישה
 תימינפ תוקבאתה לש בצמב הנותנ ,םיהובגה התוחתפתה יבלשו הנויסנ ,רישעה

 התאש םוקמ לכ יכ .םינשי םדא-ילגרה ןיבו תושדח םייח-תורוצ שוביכ ןיב

 -רסוח ,תוקבאתה אצומ התא ,שדח ןינב םייחה תא תונבל םייניצר תונויסנ אצומ

 הקומעה תועמשמה ךכב .םישוביכו תונולשכ ,םיגשיה ,םישופיחו הסיסת ,הולש

 הכורא תירוטסיה הפוקת דוע ףיסוי ץראב ץוביקה םג .םייצוביקה םייחה לש

 תכרעה םג זכו .רמגומ םייח-בוציע ,תומלש תויהל לכוישמ רתוי ,המישמ תויהל

 םיטלחומה םיכרעה תדימ יפל תושעיהל הלוכי הניא הלוגב יצולחה ץוביקה

 םייקש המלו םדוק היהש המל האוושה ךותמ לכ תישאר אלא ,וב םירוגאה

 העונתה וגשגישו וצבציב דציכ ,וניניע דגנל הוושנ םא ונייד ןכ לעו .וביבס

 -תה לש ןמזב ,םיפלאל םייח-ךרדכ יראטילורפ-יצוביק םייחדיווה לש תודוקנהו

 הציבה םצעב ,םידוהיה ייחב יתרבחהו ירמחה םויקה לש תודוסיה לכ תוטטומ

 םידוהיה םילעופה תעונת לש הדיריה םצעב ,תידוהיה תוקחדהו תונעה לש תעקושה

 ידכב ,וז הדבועב חכוויהל ןכ םא יד .הדובעה רסוח םצעב ,תידוהיה תוירוביצהו

 ךילהתה לש יתרבחהו ירוטסיהה ךרעה היה גלפומו בושח המ שופתנו ןיבנש

 .הז ךילהת ידכ ךות םמצעב םילעתמה םיצולח יפלא םה וינובו ויאשונש ,הזה
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 .עובקה ץוביקה תויה זאמ רתויב הטלבוה תיצולחה הרשכהה לש וז תובישח

 לחוה 20-ה תונש ףוסב דוע .ךכל הרושבו יוטיב רבכ ויה -- הירחש ,הבוסולק

 ידכ ,תיצולחה העונתה לש םיכרדה םאל עובקה ץוביקה תא תושעל ןויסנב

 שחרתה המ .השדח הריצי-תורשפא ,שדח שוביכ-חוכ ,שדח ףקיה הל ףיסוהל

 ? ונלש םוכיסה תא עבוק המו םינשה ךשמב

 לש יפואה-יוניש :התרבחב תחא תויולתו תורושקה ןה תוידוסי תועפות יתש

 ,תועפותה יתש .ותומכ ןיידע עדונ אלש שדחה ףקיההו ,הרשכהב ישונאה סופיטה
 זועה-ןייעמ םצעב ןה ,ונייוקילו וניתושלוח תביסכ והשימל תואריהל תויושעה

 תלאש הניא תויתרבח תועפוהב ףקיהה תלאש .תיצולחה הרשכהה לש חוכהו
 תובישחהו ךרעה תא ,תירוטסיהה תוהמה תא תעבוקה הלאש יהוז .םתס םירפסמ

 ןתונ ,םעה ייחב םרוג לש הגרדמל הרשכהה רבד תא הלעמ ףקיהה .העפותה לש

 םג לעפמה תועמשמ תא קימעמ ,םישדח םיימינפ םיכרע םג עבוק ,רחא ףועמ הל

 .דיחיו דיחי לכ יבגל

 -כהבו "ץולחה,,בש ישונאה סופיטה תרומת הרושק ףקיהבו הרוצה תרומתב
 םעה-תלד לש תונבו םינב ,ןומהה-שיא אוה הלש ירקיעה הנובהו אשונה .הרש
 םיאבה ןומהה-ידליב חור-רצוקו לוטיב םיגהונה וניניב שי .לארשיב םעה"ישנאו

 רז הזכ סחי לש תורשפאה םצע .ינועהו םיתעה-קוצמ תמחמ ונילא םיפחדנו

 אלה .הלש תירסומהו תיטסילאיצוסה םייחה-תסיפתלו ונתעונת לש החורל אוה

 -ובדו םירושק ןהבש ,תולודג לארשידתוקוצמ ךותמ ונתעונתל דימת ונאב ונלוכ

 ,םיירמח םיישק ,םיילכלכ םיאנת -- ךכב הדונ אל םא ןיבו הדונ םא ןיב -- םיק
 תובכש ונילא ואב ןמזה תצורמב .תוינויער תופיאשו םיישפנו םייגחור םיכרצ
 .הדובע ייחב ,ירמח םויקל תנעשמ אלב ,יוכיסדרסח ידוהי רעונ לש רתוי תובחר

 וז יכ ,תואדווה תא תימצע הרכהבו ןואגב תאשלו הזה רבדה תא ןיבהל ונילע

 תורשפא ול החינמה ,ידוהיה רעונל םייח-תזיחא תנתונה ,לארשיב הדיחי העונת

 .תולעתהה ךרדב ךליל

 םג אלא ,יביטקייבואה הכרע דבלב אל הלע, הרשכהל ןומהה-שיא אוב םעו

 -ןויסנו ביבסמ םייחה לש יוכיסה-ספא אקווד .םיימינפ םיכרע לש המלש הרוש

 -תוניצר תקמעה םג הלוגב וניצוביק לש םתוביצי לע ופיסוהש םה רומחה םייחה

 .םייצוביקו םיילעופ םייח יכרע תריציל עצמ שמשל היושע דבלב איהש ,םייחה

 -- שדח ישונא רמוח תטלוקו שדח ףקיה תלבקמ ,תכלוהו השירשמ איהש ךותמ

 והז ךא .םיבורמ םיישק הינפל ולעו תובכרומ תויעב ינפל הרשכהה הדמעוה

 םיצמאמב ,םילודג םידיקפתב ,םייניצר םייח-ישופיחב םרוקמש ,םיישק לש גוס

 םדאה תאלעהל וז תוקבאתהבו .שדח ןינב וייח תא תונבלו םדאה תא תולעהל

 -ישגמ תיטסילאיצוס-תיצולח העונת לש רתויב הקומעה תועמשמה תמאב היובח

 ."םייחל ךרדה,, יצולחה ץוביקה היה םידוהי םיריעצ יפלאל ,ןכא .המ

 ,םיוסמ םוחתב ,םינש תורשע ינפל תידוהיה םילעופה תעונת הלחהש המ

 אלמה ויוטיב תא אצמ -- ידוהיה לעופב םדאה תוררועתה לש תונושארה תוגרדב

 -עופה תעוגת לש רתויב ריעצה ףנעב ,תרחא תירוטסיה היצאוטיסב רתוי ףיקמהו

 .הלש יצוביק-יראטילורפה םייחה-לעפמב ,תיצולחה העונתב -- תידוהיה םיל
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 ץראב ירבעה לעופה לש וחוכב ןכותבו ףקיהב הלדגו החתפתה ונלש הרשכהה

 החוכ יובח הרשכהה לש תוילארשיצראה תומגמבו תופיאשב .יצוביקה ולעפמו

 םילעופ ייח לש םידיקפתל םישנא תנכהל הרשכהה התשע המ .לודגה ינכפהמה

 ? ץראב

 תיצולחה הילעה האצמ עובקה הרשכהה-ץוביקב יכ חיכוהל ךרוצ דוע ןיא

 הדובע ילגרה תיינקל ותובישח הבורמ המו ,הלש תירקיעה ןוגראה תרוצ תא

 תעונתל תיצולחה הרשכהה ןמ אב לודיג המו ,הדובע לכל ,השק הדובעל תולגתסהו

 םילעופה קשמל ,שוביכה-תודמעל ,םידבועה תורדתסהל ,לארשי-ץראב םילעופה

 לש םיימינפה םיכרעה תדימ ןיב רשק שי יאדו .ץראב תיצוביקה העונתל זכו

 לש הייעבה לכש ,ןבומ .המצע לארשי-ץראב המשגהה תדימ ןיבל הלוגב הרשכהה

 יכ ,דבלב ךוניחה וא הרשכהה ןיינעב תילדנ הניא לארשי-ץראב היילעהדתשרשה

 םימרוגה םימעפל םיעירכמ םכותבו ,םירחאו םיבר םימרוגמ תעפשנו תלעפנ איה

 םיעצמאו םיכרד לש תובישחה לכ םע :רווחמו רורב דחא רבד ךא .תטלוקה ץראבש

 -ץוביק -- רעונה תורדתסהב ,תיטילופה הגלפמב ,יצולחה ףינסב -- ךוניחב םינוש

 ראשה .רתויב תכל קיחרמה םינומהל יצולחה םייחה-רפס-תיב אוה עובקה הרשכהה

 םייחה יכרע תקמעה .ופילחהל םילוכי םה ןיא ךא ,ורישעהל ,ומילשהל םייושע

 הרשכהה ברקב םילודג םיגשיהל ןה ואיבה הלש תוביציה-תונוכת ,הרשכהה לש

 .הצרא םאובב םילועה ידידלע תיצולחה המשגהה תיילעל ןהו

 ,ביציו עובק םרוגכ הרשכהה-ץוביק הלגתנ הללכב תיצולחה העונתה יפלכ םג

 "ץולחה,, בכרהב תודונתהו םייונישה לכ .לדגו ךלה ולש הכישמהו זוכירהדחוכש

 לש הלועה וקב הערל ועגנ אל רעונה-תויורדתסהבו םיפינסב הדיריה ייוליג ןכו

 -בו החוכב ,תימינפה התוהמב ,הפקיהבו הניינמב הלדג איה .תיצולחה הרשכהה

 םג -- תויכוניחה תויצולחה רעונה-תועונת םג יכ ,ןייצל ךירצ דוחייבו .היגשיה

 תומלש יא הוולמ ,םילותפנ-תבר התיה העובקה הרשכהה יכרעל ןכרדש ,ולא

 דכלמ דוסיו םייחהדןכות ,ןעשמה"זכרמ הרשכהה-ץוביק ןהל השענ -- תוקפסו

 תועונת לכל עירכמ יכוניח םרוג תיצולחה הרשכהה התשענ ךכ ידי-לע .ןהירגובל

 לעפמה .ןתוא הרצבבו הרישעהב ,םישדח םיכרע ]הב הסינכהב ,תויצולחה רעונה
 םמור םהבש םייחה תוניצרו םתופעתסה לכ לע םייצולחה םיצוביקה לש לודגה

 זוכירל ישאר םרוג השענו תידוהיה תוירוביצהו הביבסה יניעב "ץולחה,, ןרק תא

 ."ץולחה,,ל ביבסמ םיירוביצ הדהאו תוחוכ

 תיזכרמ ןעשמ-תודוקנ ויה ,דימתמ לודיג לש ןמיסב ודמעש ,הפקיהו הרשכהה

 ןיב םירוזפה םייצולח םיצוביק לש תפעוסמ תשר .תיצולח היילעל ונתמחלמב

 הב םיאורהו ץראל םמצע םירישכמה םיריעצ םידוהי יפלא ,םיידוהיה םיבושייה

 םישטונ םניאו ,םתרשכה תומוקמב תופתוש"ייחבו הדובעב םירעתמה ,םדיתע תא

 דע םהיצוביקב םיבשויה ,היילעה תויורשפא לש הרוטקנוינוקה תודונת םע םתוא

 היילעה תוכזל המחלמה תיזחב תימדק הדמע תאז התיה -- ץראה ירעש תעקבהל
 .תיצולחה היילעה לש דימתמ לודיגלו

 -תוסכימ ידי-לע ונילע הרזגנ וז .תכשוממ הרשכה לש תואיצמ ינפל ונדמע

 -כהה לש היצזילאידיא תושעל ונשקיב אל םלועמ .תוינלטקה תובוצקה היילעה
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 ללכ רושק היה אל העובקה הרשכהה לש םירקיעה רקיע .ןמזה תכורא הרש

 הרשכהה לש לודגהו יראטנמלאה ,טושפה רקיעה .אקווד תכשוממ הרשכהב

 תורשפאה םע םתישארש ,הדובעה-ייח לש תופיצרהו תודימתה היה העובקה
 ,ןכבו .לארשי-ץראב ץוביק-ייחבו הדובעב הקספה אלב םכשמהו ,הלוגב הנושארה

 תולוגס חותיפ ,הל ןוצרו תונוכנ ךא ,תכשוממה הרשכהה לש היצזילאידיא אל
 .עבקה

 וז הריתח .היילעל הריתחה תוחיתמ תא הרשכהב גיפהל וניצר אלש יאדו

 היילעה רצי תא דחי גזמל ונשקיב .הלוגב ץוביקה ןינבב םג רצוי םרוג התיה
 - וגאש המ תויהל ונשקיב .הרשכהה-ץוביקב תוביציהו הדימעה רשוכ תאו

 הלועפה תינכת הכרענ הז יפל .החירב תעונת אל ,היילע תעונת :רמולכ

 ,תיקשמו תילכלכ השרשה ,ףקיההו הבחרהה :הרשכהה לש םייחה-תולאש ולעוהו

 תולאש ,תיתטיש-תיתוברת הלועפ ,תויכוגיחה תויעבל בל-תמושת ,םייח-יווה חופיט
 .תויפסכו תויגוגרא

 לש הדיקפתו התוהמ לכ .הדובע"ייחל םירבח םומיסכמ ריבעהל וגפאש
 םהיכרצו םיצוביקה תוקוצמ םג ,תיצולח היילעל ונתמחלמ לכ םג ,ונלש הרשכהה
 הדובעה שוביכב םייצולחה םיצוביקה וחיכוהש רשוכה .הרשכהה תבחרה תא ושרד
 תודימת .םש איה רשאב ,הדובע-שוביכ לש תורשפא לכ חינזהל אלש בייח
 םייחב תיצולח תוחיתמ לש רתויב םיבושחה תודוסיה דחא םג התיה שוביכה
 -מהל ונשקיב .תויכוניחה ויתויורשפאב ןכו הרשכהה-ץוביקב םיימינפה םייתרבחה
 ונדדוע .רתוי תועובקו תושדח הדובע-תודמעל הרידחה תא תיתטיש ךרדב ךיש
 הכאלמ-יתב ,ץוביקה ברקב םישדח הדובע-יפנע חותיפל תולחתההו תונויסנה תא
 הדובע יפנעל השרדנ תדחוימ בל-תמושת .םמצע תושרב םידמועה רזע"יקשמו
 ושענש תולחתהה .תיאלקח הרשכה לש תורשפאה תבחרהל ןכו תורבח ליבשב
 ותעפשה תאפמ ןהו יללכה וכרע תאפמ ןה רבדה לש ותובישח בור תא. וחיכוה
 םוחתב תומייקה תויורשפאה תא םג וחיכוה ןה .ץוביקב הריוואהו םייחה בוציע לע
 .תקפסמ הדימבו םוקמ לכב ולצונ אלשו הז

 לש תולודגה תויורשפאה תא ורשיא הרשכהה-יצוביק לש ןויסנהו תוחתפתהה
 -חרה תודוסיה .תיכוניח-תיתרבח הניחבמ ןהו תילכלכ הניחבמ ןה ,לודגה ץוביקה
 תוירודיסהו תוילכלכה תויורשפאה ,הלודגה תיצוביקה הרבחה ןינבב רתוי םיב
 לש תיביטקייבואה ותובישח רתוי םהב תטלבנש םייתרבחה םייחה ,רתוי תולודגה
 תא ועבק הלא לכ -- העונתה"ייח םע רתוי בורקה ועגמו ותעפשהו ץוביקה
 -אמהו ,םירבחה לש םתשגרהבו םתרכהב לודגה ץוביקה לש םייאדווה תונורתיה
 .וחופיט ךשמהל ,ותבחרהלו וניינבל ונווכ םיצמ

 םיישקה לכ םע .תונטקה תוגולפה לש הלאשה םג םייקתהל הכישמה תאז םע
 םוש לע רתוול ןתינ אל -- ןטקה ץוביקה לש תולבגומה תויתרבחה תויורשפאהו
 םידיקפתהו תובישחה לע רתוול ונלוכי אלש םשכ ,הדובעה תויורשפא לש הדוקנ
 -וימה םיאנתה אקווד .רתוי תונטקה תוידוהיה תורייעב יצולחה ץוביקה לש םיברה
 ךירצ .רשק רתי ,הגאד רתי ,בל-תמושת רתי ושרד הנטקה הגולפה לש םידח
 םעמ תוקיתנהו תודידבה תשגרהמ ןטקה ץוביקה תא איצוהל ,רשפאה לככ ,היה
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 ץוביק ,היתוגולפו הבוסולק) "םישוג, לש םדיקפת היה הז .הלודגה העונתה

 תא ביחרהלו תוגולפה םע םהירשק תא חפטל -- ,('וכו ויתוגולפ לע בוכורוב

 םיאנתבו ,ילכלכה הדיצמ ןהו יתוברתה הדיצמ ןה "שוג,ה ךותב תידדהה הרזעה

 .םיפתושמ הדובע יפנע ידי-לע םג ,םיעודי

 גשומה .םיצוביקב םיימינפה םייחה יוליעו ןינב הבייח השדחה הפוקתה

 עבתנ ,תושעיהל היה ךירצש תא ףיקה אלו דוע קיפסה אל "םירודיס,, לבוקמה

 ןאכמ) םייצוביק םייח-יכרע לש הקמעההו חופיטה ןמיסב -- שדח בלשל תולעל

 תאלעה -- התיה החנמה המגמה .('וכו םייפואו "םירודיסה,, ראש רבכ ולשלתשה

 וחינה םיצוביק המכו המכב םירודיסה .םייחה"ןודיע -- רמול ןתינ ,םתרשעהו םייחה

 ,רוביצה לכ דצמ ךכל התואנ בל-תמושת הנתינש הדימב ,ךכל תורשפאה תא

 .םיחילשהו זכרמה דצמ הרזע השגוהו

 -ייח לשו םייחה-תומד לש םינפ-יוביר יתיאר ,םילודגה םיצוביקב ירקבב

 ישונאה רמוחהו םהיאנתש םיצוביקב םירומא םירבדהו ,םינושה םיצוביקב תוברת

 .םיצמאמה תגווכהב הברהב יולת היה ןינעהש ,עמשמ .םימוד טעמכ םהלש

 ףתושמה תיבל םינפה םע -- התיה םיצוביקב םייפנכ הל התשעש אמסיסה

 -כתל םגו םייחה לש תויגוציחה תורוצל םג ,םיסחיה תוברתל בל-תמושת ,לודגה

 ,הדובעלו החוגמל תומצמוצמה תויורשפאב ,םירומחה הרידה-יאנתב אקוד .םהיג

 השיגפהו רוביצה-ייח לש תיבל תדחוימ תובישח העדונ -- םירצה הנישה-ירדחב

 .וב םירושש תוברתה ייחלו תפתושמה

 םינש ינפל בשחנש המ ידיל ונעגה עובקה ץוביקה לש תוחתפתהה יכרדב

 דבלב אל העובקה הרשכהה .ומצע תא אשונה יחכ הרשכהל -- תואיצמה-ענמנכ

 ,םירחא ורבסש ךרדכ ,(הרזעל הקוקז התיה םא םג) תיפסכ הסמעמל הכפה אלש

 רתויב םישק םיאנתב -- הפקיה תא הביחרהו המצע תא המייק איהש אלא

 תולכנתה ךות ;רויד תקוצמ ,דורי הדובע-רכש ,הלטבא לש ,הסנרפו הדובע לש

 הרשכהה-ץוביק לש ןינבה תודוסי .יעוצקמה דוגיאה לש ןעשמ אללו תונוטלשה

 -הו שוביכה תלוכי לש תדמתמ היילעל אצומ-תדוקנ ושמישש דבלב םה עובקה

 םתכרעהל ,ומכתסה ימינפה בוצייהו ףקיהה לודיג םע .הרשכהב םיימינפה םירופיש

 ,םייחה-ירדסב םילועו םיבר םיגשיה ,הרשכהב םירבחה לש תפתושמה םתשגרהלו

 .םיימינפה םיסחיה תוברתבו ןוגראב ,םתמרו םהיאנתב

 הרשכהה-לעפמ ומצעל עיקבה תימינפ תוקבאתהו םיינוציח םיישק ךותב

 תיצולח הדמתהו תונשקע לש הלודג הדימ הכרצנ .העונתב וכרד תא עובקה יצולחה

 תיצולח-תילעופ םייח-תסיפת לש םיכרע ליחנהל היהי רשפאש ,הלודג הנומאו

 תובכשמ ,םינוש םיגוחמ תויורדתסהו םידיחי -- הילא םיאבש העונת יקלח לכל

 .םהיגשומ-יריישו םהיגשומ לע ,תונוש

 -וחרו םיבורק ידי-לע רכוהש המ ,"ץולחה,, לש הרשכהה לעפמב רבצנש המ

 החוכב ,הדועיב ןימאהל העדיש ,העונת לש םיצמאמו םישופיחל ךשמה היה -- םיק

 ץולח לכב ,םדא לכב תוזונגה תלוכיבו תויורשפאב ןימאהל העדי ןכו ,התזעהבו

 םיאנתב .בלשל בלשמ ליפעהלו תולעל רשפאש ,החיכוה ונרבעש ךרדה .לעופו

 אשינה הז לעפמב ,םמויק תמחלמב םיצוביקה םינותג ויה םהב םישקה םיינוציחה
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 יתלב הכרדההו הטעומ הרזעהשכ ,ןויסנזרסחו ריעצ רוביצ לש ומכש לע ולוכ
 ,תונוש תוילילש תועפותו תונולשכ ,תואיגש ויהי אלש ענמנה ןמ -- תקפסמ
 תימצע הכרעה דוסי לע ,ונייה םיבייח .וניצוביקל הברהב םאו טעמב םא תוולתמה
 םחליהל ,םיכרד שקבלו תעדל ,תרצוי תישפח תרוקיב קימעהלו ררועל ,החוכנ
 ךישמהל -- תפתושמ תוירחאו תדמתמ תוגרע ךותו ,וב םחליהל ךירצש המב
 ...םיפסונ םיגשיהל וניצמאמב

 ,היתוקוצמו תיצולחה העוגתב םיקומע םישרשמ ןוזינו קני הרשכהה לעפמ
 הלודגה תיכוניחה תובישחה לכ םע .הכרדב העירכה איה קר .היפואו היכרצ
 הרזעהו הלצאהה לכ םע ,לארשי-ץראב ץוביקהו לעופה לעפמ לש םייחה-תפומו
 ץוביקה ירה -- םהלש םייחה-ןויסנו ץראהמ םיחילש םע הרשיה השיגפה דצמ
 םיימצע םייח-ישופיח לש ירפ היה ,תישממה ותומלגתהבו ותומדב ,הלוגב יצולחה
 ,שארמ תועובקה תומגוד םוש .איהש ומכ תיצולחה העונתה לש הריציה-רשוכו
 היה ךכ .תוידוסיה היתונוכת תא ועבק אל ,הל הצוחמ םידמועה םימרוג םוש
 תיצולח םימולע-תזעהשכ ,לודגה יצולחה ץוביקה לש תונושארה םינשב רבדה
 םג ןכו ,רתויב םיבורקה לש וליפא תחכיפה תוריהזה םע השגפנ הבוסולק לש
 זא םגו ,תיצולחה העונתה לכל ךרד השענ עובקה ץוביקהשכ ,תואבה םינשב
 .םיקוחרו םיבורק דצמ תורז וליפאו הנבה-יאב תופוכת םיתעל לקתנ

 לש רתויב הקומעה תועמשמה יפל ,יצולח רוד לש םיכרצהו תוקוצמה יפל
 לכו העובקה הרשכהה לש תיללכה ךרדה דבלב אל הבצעתנו השבגתנ ,ולעפמ
 ינומהה ףקיהה -- יצולחה ץוביקה לש יפואהו הנבימה לכ םג אלא ,הב ךורכה
 : תובחרה ויתודימו יתרבחה ודוחיי לע לודגה ץוביקה ; תיראטילורפה ותוהמו
 הטילק תויורשפא שוביכל ךורעה ,םישדח םירבח תלבקל דימת חותפה ץוביקה
 ,םדא לכל ץוביק ,ומצע ךותב רגתסהל לוכי וניאו רגתסמ וניאש ץוביק ; תושדח
 לש םינוש םימרז ,דחא םילעופ-ללכב ,וכותב גזממה ץוביק ;ץולחו לעופ לכל
 םייח-לרוג לש תחא תרגסמב וב םיסנוכמש ץוביק ;וילא םירהונה ידוהי רעונ
 לע ,םהב תוזונגה תוילאודיווידניאה תויורשפאה ללש לע םינושו םיבר ףתושמ
 הירפה ךות םישבגמ םהשכ ,םתבשחמ"תוחראו םכוניח תורוקמ לש םינווגה לכ
 תוננוכו תיצוביק-םילעופ תודחא לש ?ץוביק ;השדח תיווהתמ הרבח תידדה
 .'ץולחה, לש יללכה ץוביקה -- תיצולח

 הטיול ל
 15 ,'תועידי,,
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 * סירפסמה תפש

 תורדתסה לש יתרבחהו ינוגראה יפואה ןיב לידבה יתוהמו ידוסי ינוש

 דיאה תימצעה המשגהה,  תבוח -- אוהו ,םירחא םיירוביצ םיפוג ןיבל "ץולחה,

 ישיאה םייחה-חרוא לכב יוניש ,י"אל תולעל הבייח "ץולחה,,ל תופרטצהה .''תיש

 .רבחה לש ודיתע תוינכתבו

 הרומתה הברה היוכינ אל ןיידע ,ףינסב ,"ץולחה,, לש ןושארה ינוגראה אתב

 אל .אלמ שומימ לש םיבלשל הסנכנ אל ןיידע המשגהה תבוחו ,םיישיאה םייחב

 ץוביקל האיציה ."ץולחה,, לש ןוגראה תורוצב ינשה בלשה התיהש ,הרשכהב ןכ

 .ידוהיה ריעצה ייחב הכפהמ ,הבר הדימב ,התיה הרשכה

 ןוגרא .העונתה לש התווהתה תישארמ "ץולחה,ב עיפוה הרשכהה ןויער

 דודו יבצ-ןב קחצי םש והשש תע ,1915 תנשב תירבה-תוצראב םקש "ץולחה,

 המק םש ,היסורב .םינושארה וידעצ ןמל הרשכהה תולועפ וילא וולתנ ,ןוירוג-ןב

 ןוגראל תובר ולעפ ,רודלפמורט ףסוי לש ותושארב ,"ץולחה,, תעונת 1917-ב

 לע םיחוכיווהו תולועפה ,תוינכתה .י"אל םתולע םרטב םירבחה לש הרשכהה

 םג העונתה לע ועיפשה היסורב "ץולחה,ב ולהנתהש הרשכהה לש הדיקפת

 .הינמורו אטיל ,היצילג ,ןילופ : תיחרזמה הפוריא תוצראב רקיעבו תורחא תוצראב

 תרשכהל הנושארה הווחה ,ןידנאב ריעב ,ןילופב הדסונ 1918 ראורבפב

 תישארב .בוכורגב תיאלקחה הרשכהה תווח הדסונ 1919 תנשב .תואלקחב םירבח

 .18-ל תווחה רפסמ עיגמ 1919 ףוסבו בחרתהל הרשכהה תלועפ הליחתמ 9

 .1920 תנש ךשמב םג וכשמנ הלא תולועפ

 תא תושיגדמ 1921 תנשב ןילופב "ץולחה, לש הינשה הדיעווה תוטלחה

 ויהי ץראל םאובבש ידכב ,השק תיסיפ הדובעל םירבחה תא רישכהל ךרוצה

 -ורפה תועוצקמה דחאב תוחמתהל םיבייח "ץולחה,, ירבח לכ .הדובע לכל םינוכנ

 "ץולחה, לש הרשכהה תולועפב החנמה וקה .ץראה ןינבל םיצוחגה םייביטקוד

 .ץראב הדובע לכל "ץולחה,, ירבח תנכה ןוויכב רקיעב היה ןהה םינשב

 תכרעמב (בוכוטסנ'צ ,בוכורג) תויאלקחה תווחה ובלוש םינשה תצורמב

 הרשכהה-יצוביק בורבו ,הרשכהה ללכב טעומ היה ןקלח לבא ,הרשכהה-יצוביק

 .תואלקחה םוחתמ אקווד ןניאש תונווגמו תובר תודובעב םירבחה וקסע

 הכרד לע םיבקונ םינוידב התישארב הכורכ התיה "ץולחה, לש הרשכהה

 ,תיאלקח הרשכה ןתמ אוה רקיעה םאה : הלוגב תיצולחה הרשכהה לש היתומגמו

 יולימלו השק תינפוג הדובעל םירבחה לש תיללכ הרשכה וא ,תיעוצקמ הרשכה וא

 הרשכהה העדי הלאה םינוידה תובקעב .י"אל םתולעב םהמ שרדיתש המישמ לכ

 רשאכ ,30-ה תונש דעו התישארמ ינוגראה היפואבו היתורוצב תובר תורומת

 ."העובקה הרשכהה,, ןורקע העונתב לבקתנ

 הרשכהה תורוצל דוגינב ,הבוסולק י"ע התלעוה "העובקה הרשכהה,, תמסיס

 ץראה ירעש תריגס רחאל ,1930 תנשב הציבורבמודב םיצוביקה תשיגפ .תינמזה

 טילחה 1931-ב "ץולחה,, זכרמ לש םונלפה ;העובק הרשכה לע הטילחה ,היילעל

 ,1935--1932 ,ןילופב ,"ץולחה, תעונת :ל"ז רקיטוא לארשי לש ורפס ךותמ םיעטק *

 .1972 ,ךחואמה ץוביקה יצוה
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 ןורקיעה לבקתנ םיחוכיו רחאל .העונתה לכל ךרדכ ,העובקה הרשכהה ןורקע לע
 -תמחלמ ץורפל דע ,1939 -- 1932 םינשה תנומשב .ןילופב "ץולחה,, יקלח לכ יי'ע

 לש יתרבחהו ינוגראה סיסבל "העובקה הרשכהה,  ךרד תכפוה ,היגשה םלועה

 ויהש הרשכהה"יצוביק לש םייחה תומד תא הבר הדימב תבצעמה איהו םיצוביקה
 .תינלופה הגידמה יבחר לכב ,םידוהיה יבושיימ תואמב םינשה ןתואב םירוזפ

 ףוס דעו התישארמ ,ןילופב תיצולחה הרשכהה לש היתורוצב ינושה תורמל

 הרשכהב םירבחה רפסמ לע םיירקיעה םינותנה תא ןאכ םכסל הסננ ,1
 .הלאה םינשה 12--10זב

 1931 -- 1921 םינשמ הרשפהב םירבח

 ירבח יזוחא לש יללכה רפסמה םירבחה רפסמ
 הרשכהב 'ץולחה,, "?ולחה,ב םירבח | הרשכהב הנשה

11 10 100 1% 
123 20 2000 1% 
 1% 1000 1 1924 ףוס
15 200 1000 20% 
106 10 9-0 1% 
17 9 1200 | 1% 
 21% 100 5 ח"פרת ףוס
 20% 0 10 1929 ינוי
 - םינותנ ןיא 17 1930 יאמ
 1% 116 11 1930 רבוטקוא
 1% 13,000 -- 0 10 1931 ילוי
 םינותנ ןיא 18 1931 ףוס

 ,וחותיפב תובר ושע םידוהיהש ,ןילופ לש החרזמב םיילכלכה םיפנעה דחא
 תורסנמה .ץעה ףנע היה ,תורוד ךשמב תידוהי תוליעפ לש תרוסמ וילא התוולנשו
 הדובעה תומוקממ דחא ויה (םינשה ןתואב וב ושמתשהש חנומ -- "תוירושמ,,)
 השק רבשמ ץרפ 1930/31 םינשב .םיעובקה הרשכהה"יצוביק לש םיירקיעה
 .ןיגוריסל ודבע תובר ,דובעלמ וקספ תובר תוירושמ .ץעה-תיישעתב

 קיתווה ,הבוסולק ץוביק תא ןמז ותואב תדחוימ תונערופ הדקפ ךכל ףסונ

 .הדובעה ןמ ץוביקה ירבח ורטופ ,הדובעה-ינתונ לע תונוטלשה ץחלב .שרשומהו

 םיבושייה םהל ולגתנ,, הנהו ,הדובעדתומוקמ שפחל ולחה םיצוביקה ירבח

 תומוקמכ "ולגתנ,, ,םירבחה ואצי ןהמש ,םירעו תורייע ןתוא ."םמצע םיידוהיה

 תופוקתב ןובשחב וחקלנ אל ללכש תודובעל תומיוסמ תויורשפא ןהב שיש
 .תומדוק

 ,םידוהי םיבשות תובבר ויה ןהבש תויזכרמ םירע -- םינוש בושי יגוסב

 םינטק םיידוהי םיבושייב םגו ,םידוהי יפלא לש היסולכוא תולעב תוינוניב םירע
 םיקהלו זחאיהל ולכי םהבש ,םינוש הדובע יגוס םיצוביקה ירבח ואצמ -- רתוי

 רפסמה עיגה תויזכרמה םירעב .תורוחבו םירוחב תורשע המכ רובע הרשכה-ץוביק
 44-מ .תודחא תואמ ץוביקה הנמ םהבש תומוקמ ויהו ,ץוביקב םירבח רתויו האמל

 דע ,םישדח 10 ךשמב רפסמה לדג ,1931 ףוסב רבח 1028 ונמ רשא ,םיצוביק
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 ךשמב .םירבח 2227 ונמ רשא תוגולפ 84-ל ;ךרעב םיינש יפ ,1932 רבוטקוא

 םירבחה רפסמ בוש לפכוה ,1933 לירפא דע 1932 רבוטקואמ ,םיאבה םישדוחה 6

 םירבחה רפסמ עיגה 1933 טסוגואב .םיצוביק 188-ב 4.488-ל עיגהו הרשכהב

 םירעב םיידוהיה םיבושייה לכל טעמכ .235-ל םיצוביקה רפסמו 7.227-ל הרשכהב

 ."ץולחה,, לש הרשכהה-יצוביק ועיגה תובר תורייעבו תוינוניבה םירעב ,תולודגה

 יצוביק תא ךדיאמו יללכה שוגה יצוביק תא דחמ הללכ "ץולחה,ב הרשכהה

 -רואמ ויה "יללכה שוגה,, לש הרשכהה יצוביק .דועו "הינודרוג,, ,ריעצה-רמושה

 שוגב .בוכורג ,בוכורב ,יח-לת ,הירחש ,הבוסולק :םהו ,םישוג השימחב םינג

 םירחא םישוגב .1931 לש הינשה תיצחמב לודיגהו תוטשפתהה ורבג הבוסולק

 .1932-ב תוטשפתההו לודיגה רקיע לח "הינודרוג,ו ריעצה-רמושה יצוביקבו

 1933 תנש לש הנושארה תיצחמבו 1932 תנש לש םינורחאה םישדוחב

 ידכ י"אב "היבכמ,,ה ןוגרא לצונ 1932 ראורבפב .הרשכהה לש לודיגה בצק הלע

 -ונב .ןילופב הרשכהה ןמ זא ולע שיא 300 .תיצולחה היילעה תא והשלכ שדחל

 לש ףוכתה רושיאה,, -- היתובקעבו ,י"אל רתוי הבחר היילע הלחה 1932 רבמב

 לש ריהמ רושיא, -- 1933 סראמב ;"רפסמ םישדוח קר הרשכהב ויהש םירבח

 הריהנל ואיבה ,הריהמ היילעל תווקתהו ,הלא לכ ."תידיימ היילעל םירבח 0

 תא ועיתרה אל םיצוביקב וררשש םישקה םייחה יאנת .םיצוביקל םידממ-תבר

 .הרשכהה ךרד י"אל תולעל יוכיסה םהל ץרקש םיברה

 השימח ךות .1933 ילויו סראמ םישדוחה ןיב לח הרשכהה לש הלודיג
 םירבח יפלאב דדמנ לודיגהו ,הרשכהב םירבחה רפסמ לפכוה הלא םישדוח

 .1933 טסוגואב 7237-ל ,1933 סראמב םירבח 3886-מ :םישדח

 היסיטרכב םייוצמ ,םיצוביק 235-ב םיזכורמה ,םירבח 7237 לש רפסמה ךותמ

 םיצוביק 2227-ב דבלב םירבח 5896 לע םיקייודמ םינותנ ןילופב "ץולחה,, זכרמב

 אוה טוריפהו -- (ןותנה רפסמה תא םימילשמה םיצוביק 13-מ תוח"וד םירסח)

 :ןמקלדכ

 1933 טסוגואב הרשכהב םיוכח

 תי'חה רפסמ תוגולפה רפסמ שוגה

 25 12 בוכורג
 11-08 |13 הבוסולק
 9 20 הירחש
 00 | 23 יח-לת
 13 20 בוכורב

 |55 158 יללכה שוגה כ"הס

 110 ]8 "ףיעצה רמושה,,
 205 26 ''הינודרוג ,,
 107 9 ןיקתיו זוכיר
 19 1 הדובעו תד

 ה 222 כ'הס
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 לכב הלא םישדוחב הלחש תוחתפתהה תא ףקשמ םישוגה יפל םירפסמה טוריפ

 -ידגהו םישדח תומוקמ שוביכב השדח הפונת וז הנשב הלביק הבוסולק .םהמ דחא
 .1932 תנשב 12 תמועל 43 :3% יפ היתוגולפ רפסמ הל

 הרשכהב םינושה םיפוגה לש םקלח היה םיזוחאב םירבחה רפסמ תניחבמ
 : ןמקלדכ

 13 1.11.1935 - 1 ףוגה

 3% 6% 7% יללכה שוגה
 229% 2% 1% ריעצה"רמושה
 6% 6% 5% "הינודרוג ,
 2% 2% 1% ןיקתיו זוכיר

 1% 1% 1% כ"הס

 ריעצה-רמושה לש זוחאה הלעו יללכה שוגה לש זוחאה דרי 1932 תנשב

 2 לש םזוחאו יללכה שוגה לש וזוחא בוש הלוע 1933 תנשב ."הינודרוג|,ו

 .תצקמב דרוי םירכזנה םיפוגה

 םירבחה רפסמ .הרשכהה יצוביקב םיוסמ בוציי לחה 1935--1934 םינשב

 וניא בוש לודיגה בצק ךא ,1935 תנשב 8000-ל ךרעב עיגהו תולעל ךישמה םנמא

 .1933-ב ויהש םיפקיהלו רועישל עיגמ

 ,235 -- איש 1933 טסוגואב היה םיצוביקה"תוגולפה לש יטולוסבאה םרפסמב

 .1935 לירפאב 187 דע ,הרשכההייצוביק רפסמב הדירי הלח ןכמ רחאל

 הפיקה רשאכ ,1933 תנש לש הפוסב היה הרשכהב םירבח לש ירפסמה אישה

 .1934--35 םינשב לח רפסמב םיוסמ בוציי .רבח 8500 דע 8000"מ ךרעב

 םיגשב הרשכהה לש הקלח-תנמ ויה תמייוסמ תירפסמ הדיריו היצאנגאטס
 .הינשה םלועה-תמחלמ ץורפל דע ,9

 וקיטוא לארשי

 הדובעל ונתוכז

 םחליהל סונאה ,ידוהיה לעופל ,ול תחא תיזח -- ןילופ דעו לארשידץראמ

 תלהנתמ תונוש תורוצב .הדובעל תוכזה לע -- תישונא-תיראטנמלא תוכז לע

 דחא ידוסיה הנכת םלוא ,ןה םינוש היתואצותו המחלמה ףקיה םגו ,וז המחלמ

 החלצהבו -- ץראב ירבעה לעופה םחלנ הדובעל תוכזה לע .םוקמ לכב אוה

 םג םחלנ הדובעל תוכזה לע .הדמע ירחא הדמע ול שבוכו ךלוה אוה : העודי

 תוטטומתה ."םיידוהי,ה תועוצקמה לש תומא 'דב קנחנה ,הלוגב ידוהיה לעופה

 הדובעל ותעיבת תא םעפב םעפ ידמ עימשהל ותוא החירכמ תידוהיה הלכלכה

 .דואמ תומועז ןמוכיסב ןה ותמחלמ תואצות םלוא ,ישונא םויקלו

 לקתנ ,ץראב לעופ ייח תארקל ומצע תא רישכמה ירבעה ריעצה ,ץולחה םג
 יכ ,דיגנ םא העטנ אל .וז תידוסי המילבורפב המשגהה ךרדב םינושארה וידעצב
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 ,םתס ידוהיה לעופה רשאמ הפירח הדימבו תופוכת רתוי םיתעל הב לקתנ אוה

 םייתרוסמה םיידוהיה תועוצקמה לש הרצה תרגסמהמ גורחל זיעמ ץולחה רשאב

 רבעמ לש הדבועה םצע םג .ידוהי לגר דוע הכרד אל םהב ,רוציי יפנעל רודחלו

 ''הדילמו ןטב,,מ םילעופ םניא ,םויהד םילעופה ,םיצולחהש הדבועה םצע ,הדובעל

 .הדובעל םתוכז תא ףיקתהל אלתמא תשמשמ -- םילעופ ינב בור-יפ-לע םניא םגו

 לשנל ןויסנ השענ ."הבוסולק תריזג,, :עמשמל ונתעונת העזעדזנ הגש ינפל

 לש םיסרטניאה תנגהו הדובעדרסוחב המחלמ לש תוסכ תחת הדובעהמ ונירבח תא

 .םיימוקמה הדובעה-ירסוחמ

 לכמ ואב ,םוקמל "םירז, םה םיצולחה : םיפיקתמה ידיב ורסח אל םיקומינ

 דובעל חרכה םיצולחל םהל ןיא .ימוקמה לעופה ילגר תא םיקחודו היגלופ יווצק

 לעופל .ודבע אל םושלש-לומתו םה "םיתב"ילעב, ינב יכ ,הדובעהמ תויחלו

 בושל לוכי ידוהיה ץולחהו ,הדובעמ תויחל רשאמ תרחא הרירב ןיא ירצונה

 הדובע הבצחמה ןיא .והומכ ינוונח הרירב ןיאב תויהלו ויבא תיבל ,ותרייעל

 .ול אל הדובע-תומוקמ שובכל קחדנ ידוהיהו ,אנד תמדקמ "תייוג,, איה ,''תידוהי,,

 וא הז םוקמב ,םעפב םעפ ידמ הנשנו ךלוה ,םילק םייונישב ,הז ןומזפ

 ,הדובע תוכזל םתמחלמ לע רפסל ולכוי אל רשא םיצוביקה םה םיטעמ .רחא

 המחלמה שארב רשא שיו .דובעל םתוכז תא לוספל םישענה םינושה תונויסנה לע

 .םייביטרטסינימדא םייתלשממ תודסומ אקוד ואלו ,תויעוצקמ תודוגא תודמוע תאזה

 אקוד םיחיפמו םיררועמ הדובעל ץולחה תוכז דגנ תאזה המחלמה תא רשא שיו

 -שי-ץרא העפוה "היצקרפ,,ה ןיא .ןבומכ תוינויצ-יטנא ,תוידוהי תוגלפמ ,םידוהי

 תא ריהבהל םמצעל הבוח םיאורה ,הלוגב םג "םירנויצקרפ,, םנשי .דבלב תילאר

 ! ךילע ידוהי לעופ :וריהזהלו ידוהי אלה לעופה לש "תלפרועמה ותרכה,

 הדובעל ידוהיה לעופה תוכז דגנ המחלמה תפטעתמ ,לארשי-ץראב ומכ ,הלוגב

 ינפמ ותנגהו "ץראה-ןב,, ימוקמה לעופל תינאמוה הגאד לש ,השודק לש הלטציאב

 .וילגר תא ,לוכיבכ ,קחודה ,"רז,,ה

 ,תיתימאה המגמה תא ףושחל ונלש םיצוביקה םיעדוי יכ ,קופיסב ןייצל שיו

 הצימא הדימע דומעל םה םיעדוי ,םהינימל םישקנתמה לכ ירבדב ,תרתוסמה

 אירבה םייחה טקניטסניא .וז םתמחלמב תונשקע תולגלו הדובעל םתוכז לע האגו

 תא םהל םינתוגש םה ,םהל התנקה הדובעה רשא ,ימצעה ישונאה ךרעה תרכהו

 הריזג לכ ינפמ עתריהל אלו הפקתה לכ ףודהל ירסומה ףקותה תאו חוכה

 .לושינ לש ןויסנו

 1932 ,''דיתעה,,

 ןייטשנזור יבצ
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 ''דנוב,,ה םע חוכיו

 "דנוב,ה חתפ ,הרשכהה יצוביקבו "ץולחה,ב תואגה םע ,1933 תנשב

 ."ץולחה, לש הרשכהה לעפמ לע תיסרא הפקתהב ינויצ-יטנאה

 ,הרשכהה יצוביקו "ץולחה,, תורושל תינומהה המירזה תדבוע חכונ

 לחה -- םהינימל ןויצ יאנוש לש םהילגרל תחתמ עקרקה תא הטימשמה

 .הרשכהה יצוביקב המחלמל בחר םוקמ ותונותעב שידקהל "דנוב,ה

 התיה תיצולחה הרשכהה דגנ "דנוב,ה לש התסההו הצמשהה תלומעת

 .ןסר אלל
 רזוח השראווב "דנוב,ה לש יזכרמה דעווה רגיש 1933 יאמ שדוחב

 להנל, וירבחל ארקו הרשכהה יצוביק ןינעב ,ןילופב ויפינס לכל דחוימ

 השגדהה) "ללכה ןמ אצוי ילב -- םיעצמאה לכב ,םימחר אלל המחלמ

 השוריפש ,ירצונה םילעופה רוביצ ברקב "הפיקמ הרבסה,, ללוכ ,(רוקמב

 .הרשכהה ישנאב םיינלופ םילעופ יוסיש -- ישעמה

 לכ לע תונויצה ידנמ לש עלבה ירבד םעזב התחד "ץולחה,, תעונת
 תרשכהה יצוביק דגנ "דנובה, לש הצאנהו גורטקה .דימתמו זאמ הייוליג

 יריקומ ,וינמאנו "ץולחה,, יליעפ דצמ תונותעב תוצרמנ תובוגת וררוע

 .םיאנתה לכב ולעפ
 תפרעמה

 "דנוב,,הו ונחנא

 א

 יכרצ רחא ררגהל אלו תולעתהל העדי דימת אל םילעופה תעונת -- - --

 םיטעמ ויה אל ,ונתווהל .ירוטסיהה יללכה חרוכל הריתסב םידמועה ףלוח עגר

 תעונתל דובכ-ינויצ םניאש -- דוע ויהיו םניהו ויה -- תועפותהו םישעמה

 .ןולקה ינויצ םה םיטעמ אל ,םיטעמ אל ,ונתווהל .םילעופה דמעמלו םילעופה

 ןה הקדצהו הזיחא לכ םהל ןיאש םישעמ השעת םילעופ תעונתש ,לבא

 תאזכ -- הרואכל-עגרה-יכרצ לש תואר-תדוקנמ ןה ,תיללכ תידמעמ תואר"תדוקנמ

 .וניאר אלו ונעמש אל דוע

 .הנורחאב "דנוב,ה לש וישעמל דע -- דע

 ,ןאכ ונל יובאו יואו ,הל םירז ונאש הנידמב רז םע ונא -- לוכה תולככ

 ,תינויצ הניחבמ םא -- םידומ לוכה .תוילכלכה וניתודמעלו ילכלכה וננינב לכל

 .םילעופ ,םייביטקודורפ ךפהיל םיחרכומ ונא -- תיללכ-תישונא וא תיטסילאיצוס

 רגהמה-הלועה תטילקו ,תולבגה אלל הריגהו לעופ תויהל "הריחבה שפוח,

 -ץראל תמצמוצמ הניאש תינידמ-תירוביצה העיבתה יהוז -- דמעמלו הדובעל

 .הירעש תרגוסה הנידמו ץרא לכב םילעופה דמעמ לש ותמחלמ יהוז .דבלב לארשי

 -ויתודמע לע ןגמ אוה יכ ,ול המדנש ימוקמ םילעופ רוביצ לכ םע קבאמ והז

 .הדובעלו ץראל הסינכה תולבגהל די ונתנב ויגשיה
 -- רוביצל עריאש המ לכו הב םילעופה רוביצ .תירבה תוצרא : תיסאלק המגוד

 -יספה הישרש תא טילבהל שי .ענכשלו חיכוהל ,םוחלל שי וז םלוע תסיפת דגנ

 םא יכ המדנ םיידמעמ-הרכהו-דועי-אלל לעופל :םינבומ ףא ,םירורבה םייגולוכ
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 -- הדובעלו ץראל סנכהל םילעופ דועל רשפאי אל אוה םא ,םילעופ תוחפ ויהי

 .םירפושמ םיאנת לבקיו שורדי אוה יזא ,הדובע לע לופונומה אוה וידיב ראשיי יזא

 תרזעב ,ותודחאב ,ודוכילב -- לעופה לש וחוכש ,אוה םלעתמ וא ,ונממ םלענו

 ךפהיל ץלאנה רודחי הרזע אלל םג :ונממ םלענ וא אוה םלעתמ .והנשמל דחאה

 הבכישה י"ע לוצינל חונ הדובע חוככ ,הרחתמכ רודחי ;הדובעה קושל לעופ

 .תינגרובה

 םידודנ ודועמ םעט אלש ,"הרועמ,, םילעופ דמעמב וז תיעטומ בצמ תסיפת

 םלוא .הניבהל לק -- דמעמכ אוה ותווהתה ךילהת חוכשל קיפסהש וא הריגהו

 ,תוינויצדאלה ,תוידוהיה םילעופה תוגלפמ תולגמש סחייה עיתפמו ןיבהל השק

 תובייחה ,ןה .ידוהיה םעב היצזיביטקודורפה יניערגל ,דבלב תויטסילאיצוסה

 יצוביק דגנ התסהבו תופידרב וחתפ ,תידמעמ תוירחאבו תיטסילאיצוס הרכהב

 .ןילופב הרשכהה

 היה וליא םג ,היה ךכ וליא םג ."םיקנופמ םיריבג ינב םה ,םילעופ םניא םה,

 תונגרובה ונהש) ונמע לש וניינמ בור וליא ,1923 תנשבכ 1933 תנשב ונבצמ
 ול ויה -- וליפא -- וליא ,רתוי תוביצי תוילכלכ תודמעב םויכ היה (הריעזה

 ,ונא םיזוחח -- (הנושארה) םלועה תמחלמ ינפלמש תוילכלכה תודמעה לכ

 םילעופה דמעמל תופרטצה רשאמ הריעזה תונגרובל רחא אצומ ,םיטסילאיצוסכ
 תובכשה לש ןהינבל יביטקיבוא חרוכ הז רבעמב םיאור ונא ןיאה ? וב תובלתשהו

 רשא לכ לש םפורצל רותחל בייח םילעופה דמעמ ןיאה +? תויממע"תוידוהיה
 הרכהה ,תידמעמה היצאיצנרפידה תקמעה תועצמאב -- עיגהלו ונלרוגכ םלרוג

 לוכה ,םילעופ ויהי לוכה הב תפסכנה הפוקתל -- תידמעמה המחלמהו תידמעמה

 !?דחא דבוע םע לוכה ,םיווש םירבח
 אצומ ןיא ,ללכב ינגרוב-ריעזה רעונל ,ידוהיה רעונה ינומהל :בושו בוש

 ,הלא ונימיבש אלא .םילעופ תויהל ,םילעופ תויהל ,םילעופ תויהלו בסהל אלא רחא

 רוביצב תונחמה ינשמ דחאב רוחבל :הריחבה םדיב שי ,הלא ונימיב רקיעב

 םע תויהל ,םילצונמה הנחמל וא םילצנמה הנחמל די תתלו ףרטצהל ;םילעופה

 .םזישאפה םע וא םזילאיצוסה

 םיבזועה ,םיריבג ינב ,םיבוט ינב הרשכהה יצוביקב ויה וליא םג :בושו בוש
 תישפוחה הריחבהו הדובעל רבעמל ל"נה חרוכה ךילהתב רעונה יבגל ותמישמו

 ,טולקל ץמאמה ןכיה ,הסונמו רגוב לעופ לש םיחא-די ןכיה ? הדובעה הנחמ לש

 -- וניניב קלחתת אל םאש) תאצמנה הדובעה טעמב קלחתהל ,הדובעב ךירדהל

 ,ותושרתשהל רוזעל ,(תונגרובה ,תיבה לעב י"ע לצונתש תורחת ךותמ קלחתת

 ? ףתושמה ביואה דגנ םוחלל ,ףתושמב ,דחיו

 םיבזועה ,םיריבג ינב ,םיבוט ינב הרשכהה יצוביק ויה וליא םג :בושו בוש

 עירכמה בורה .תרחא איה תואיצמה ,םרב .הדובעל םהינפ םימשו םהידומיל לספס

 ותודלימ עלקנש ,יממע רפס תיב םייסל הכז אלש רעונ םה הרשכהה יצוביק לש

 הכילהל םלצא םדק הז לכ .לוצינו הדובע רסוחו הדובעה ,םייחה לש רפסה תיבל

 םעו הדובעה םע םינפ לא םינפ הנושארה םתשיגפ ,ונתווהלו .ץוביקלו הרשכהל

 .שממ לש תרזוע די תטשוה לש ,תורבח לש התיה אל לעופה

 םילטב ויהש םהמ ,ודבעש םהמ .םילעופ -- םיצוביקה לש םתיברמ ,ןכ
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 םה םיבייח ,םמויקל סוסיב םהל היהי אלו םהל ןיא :ררבתנ םלוכל .הדובעמ

 םעה לש תילכלכה הדימריפה תבסה תא תרשת םא הריגהה אהת תיתילכתו .רגהל

 .םיניקת םיילכלכ םיאנת ורצוויי םא ,תילמרונל ידוהיה

 תוירדילוסהו .תיטסילאיצוס תונויצ ,תונויצ :םהל ורוהו םתוא ודמיל םייחה
 ייח תמשגה -- תורבחו הווחא :השיגדהו הפיסוה י"אב םילעופה דמעמ לש

 .ץוביק .םיקדוצ הדובע

 -- ילואו

 רשאב ,םילעופ ונא רשאב -- ונב המחלמה התברו ףצקה ונילע ךתינ ילוא

 -ןתונל לעופ ןיב ,לעופדאלל לעופ ןיב הלפמה ץייחה תטלבהל םרוג ץוביקה

 םילולעו םילוכי וללה -- םילעופ י"ע אל ונדגנ וז המחול תלהנתמ ילוא ; הדובע

 -וסה תוגלפמב םיקלחה םתוא וז המחול םיעבוק ילוא ;וניתורושב אצמהל דוע

 -ירשב תאטבתמ םזילאיצוסל םתקיזש ,םילעופ תויהל ולדחש הלוגב תויטסילאיצ

 תילכלכו תורישי םיכייתשמ םמצעב ויהש העש ,רבעב םייוואממ םילפרועמ םיד

 םילצונמ םילעופ םמצעב ויהש העש ,םילעופה דמעמל

 תיטסילאיצוסה-תינויצה ,תיצוביקה םייחה תרוצב המחולה תא םיעבוק ילואו

 םה םויכו םידבועו םילעופ םעפ םמצעב ויהש הלא -- הרכהבו ןווכתמב -

 םתוכיישש -- הלא ; (ץוביקב םוקמ תויהל לוכי אלו ןיא הלאלו) הדובע-ינתונ

 -בו ,תיטסילאיצוסה הגלפמל םיסמ םולשתב תאטבתמ םזילאיצוסל םתונמאנו

 תא םישייבמ םה ןיאש ,רקיעב ודגב אל םהש ,םירחא לשו םמצע לש היילשא

 ? םיקוחרה םהירוענ ימי

 וניא םבצמש ,םילעופ ןיידע םנהש ,וללה םג המחולה תא םיעבוק ילואו

 םה דחי םתאש -- וללה ,הדובעה ינתונ תבכישב ויהי םה םג בורקבשו ,ערב

 ! ? הגלפמב םירבח

 "דנוב,ה רסאש הווצמה-תמחלמ לש יגולויצוסהו יגולוכיספה עקרה הלאב ילוא

 ! ? ןילופב םיצוביקה לע

 ב

 .הרשכהה יצוביקב המחלמל ותונותעב םימלש םידומע שידקהל לחה "דנובה,

 .תיסרא התסה ,םויזםוי

 םה םימייק ןה .םויה לש העפות םניא םיצוביקה ןה :ההימת ךלוכ התאו

 .םהב םילקתנ ,םהב םישגפנ לוכה .דבלב תוחדינ תוניפב אלו -- תובר םינש רבכ

 -יטנאו תינויצקאיר ,תעשפנ הכ העפות תמאב םה םיצוביקה םא ,אופיא ,עודמ

 והקתנ םאה ? השיבמ הקיתש "דנוב,ה ןמזה לכ קתש עודמ -- תיטסילאיצוס

 תא וז הלאש לאשיש "דנוב,ב רבח אצמיי אלו תימצעה תרוקבה ישוח לילכ

 ? ותונותע תא ,ומצע

 יצוביק :םםרוגה .םיירקמ םניא -- םויכ םירובידה עפשכ ,רבעב הקיתשה

 "דנוב,,ה לש יאידיאה ומויק םצע תא ןכסמה םינומה-לעפימל ויה ןילופב הרשכהה

 .תיטסילאיצוס-תישיאה םתמשגה לשב --
 ,םילעופדאל לש ץוביק לאכ הרשכהה ץוביק לא סחייתהל היה ןתינש ןמז לכ
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 תורשכה שיחכהל המל -- לארשי ץראל םמצעל הרשכה ךרד םישפחמה םישנא לאכ

 םימשר םג םסרפל היה רשפאו רתומ ,ךפיהל ? ודגנ תיסהלו ולש תיטסילאיצוסה

 .לארשי ץראב םיצוביקה לש הפיה יטסילאיצוסה ןויסנהמ

 ילכלכה והנבמ תייעב רותפל רתח אלו םלח אל -- ותישארמ = "דנובה,,

 םילעופ רבכ םהש הלא לא דימת ויה "דנוב,ה ינפ .ידוהיה םעה לש ילמרונאה

 .(םילעופ-אלל ויהנש רחאל םג "דנוב,,ל םתוכיישב ודימתהו וראשנ וללהו)

 ינב ,ידוהיה רעונה תא שוכרלו שובכל "דנוב,ה רמייתה אל ותישארמ

 .דחאכ םמע תאו םמצע תא ליצהל וצלאנש תוינגרוב-ריעזהו תוינגרובה תובכשה

 רשאכ ; לארשי-ץראב יטסילאיצוס םילעופ דמעמ הנבו םיקה הז רעונ רשאכ ,לבא

 ולחה רשאכ ;הרשכה יצוביק :יורקה יטסילאיצוס לעפמ הלוגב םיקה רעונ ותוא

 -ינבו םילעופ םג הלוגב תיצולחה העונתלו י"אה םילעופה דמעמל ףרטצהל

 -ניאלו םילעופלו תונגרובל -- םלוכל רהבתנו טלבתה הז לכ רשאכ -- םילעופ

 תודוהלו ריכהל וא : תרחא הרירב "'דנוב,,ל הראשנ אל יזא --- "ןעפמול,,לו היצנגילט

 עסמב ,העורפ התסה תמחלמב חותפל וא -- רבעב תויטסילאיצוסה ויתויועטב

 .בלצ

 אל ףא .רבדה ןתינ אל רבכ ידוהיה בוחרבש אלא .דימשהל :בלצ עסמ

 "ץולחה,,ו הרשכהה יצוביק ורצבתנו וקזחתנ רבכ ךכ ידכ דע .ילעופ-ידוהיה בוחרב

 עתרנ אל "דנוב,,ה .הרזה הלשממל ,ינוציהה חוכל ,"יוג,,ל ,אופיא ,םיגופ .ןילופב

 .םינלופה םילעופה תתסהב חתפ "דנוב,ה .תונשלה לש ליבשב תכללמ

 -צנרטניאל ,תפתושמה תוכמסל הנפ אל "דנוב ה :םות דע תאז ןיבהל ךירצ

 םידוגיאה לש יזכרמה דעווה לא אל ףא .ףתושמב םיבשוי םהו ונא וב -- לנוי

 םילעופה תא תיסהל תומוקמב "דנוב,ה ירבח תא הנפמ אוה .ןילופב םייעוצקמה

 .םהיתודובעמ ,םינלופה תא ,םתוא םילשנמ הרשכהה יצוביק : םיימוקמה םיינלופה

 ותדלומדותמדא לע בשויה םעה לש םיסרטניאב םיעגופו םישגנתמ ,רזה םעה ,ונא

 ! אנד-תמדקמ
 םלעתנו גולדנ .ולש רעונלו ידוהיה םעל אוה חרוכ היצזיביטקודורפה ךילהת

 ,ילאירוטירט זוכיר אלל היצזיביטקודורפ תירשפאה -- תרעסנה תקולחמהמ עגרל

 -- ןיבהלו ריהבהל הסננ .דבלבו אקוד לארשי ץראב ילאירוטירט זוכיר אללו

 ? היצזיביטקודורפ לש הז חרוכ בייחמ המל -- טושפ

 ןיעכ ,תויאמצע תוילכלכ תודיחי וירוזיפ תוצראב הווהמ וניא ידוהיה םעה

 ףדרנ ,ואובבו ,םיבשייתמה ןושאר היה אל אוה םוקמ ףאב .הנידמ-ךותב-הנידמ

 וארינ אלש ,וספתנ םרטש תודמעה לא קחדנ ,תויטילופו תוילכלכ תויונערופ י'ע

 תועווג ןמזה ךשמבש םייניב-תודמע ןתוא ; םייניבדתודמעל ,םהימדוקל תוינויח

 .םינשה לכ ותמדא לע בשויה םעה ינב י"'ע שוביכל הרטמ תוכפוה וא תועקושו

 ,הדובעב זחאהל :איה הדיחיה הרירבה -- הריגה אל םאו ,הריגהב חרכהה ןאכמ

 תולגל :ךכל םיכרד יתש .תוינושאר ,רתוי תוביצי תוילכלכ תודמעל רודחל

 רודחל ,רבכ תומייקה תודובעל רודחל וא ,םישדח הקוסעת תורוקמ רוצילו

 .םחש יפכ הלכלכה יפנעל
 ןיטולחל לגרה תא טשפ -- תילכלכ הניחבמ -- םזילאטיפקה רשאכ ,וגימיב

 תקמטצמה תמדוקה תרגסמב ילכלכה המויק ךשמה לע הנידמ-ץרא לכ תקבאנ
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 .תוצראה בורב בצמה אוה הזכ .םיפסונ תשורחלו חותיפל םיבאשמו תלוכי ןיאו

 שפחלו תונפל ץלאנלו ידוהיה לעופל ,ששורתמה ידוהיה םעל ,אופיא ,ראשנ המ

 בלתשהל ,םילעופה דמעמל ףרטצהל :דבלב תחא -- ?ההדובעה קושב הקוסעת

 שיחכהל לוכי שיא ןיא ,וז תקדוצ "תוכז,, ,הז אצומ .תומייקה הדובעה תורגסמב

 ,הדובע שקבל רוסא ודמעמ סרהנש ינלופ ינוונחל םאה .קהבומ ימשיטנא םא אלא

 לכ -- בערמ תומלו םילעופה הנחמל ףרטצהל אלש וילע רזגנה ? לעופל תויהל

 ונבו ידוהי ינוונח לש םתוכזו םדמעמ ןיאה ? שדח תשורח תיב חתפנ אלש ןמז

 תוכזה םידוהיה ינבל םהל ןיאה ? םינלופה לש הלאל םיהז ידוהי ינוונח לש

 ! ? היסולכואה לכל ומכ םויקלו הדובעל

 ,טשפומב אוה ןודינה רשאכ תנבומו תרכומ איהו ,וז תוכז םהל העיגמ ,ןכ

 תולקב ןתינ ילכלכ לפש תעשב ."יטירפסורפ,, לש תופוקתב שממב וא ,תיטרואית

 התסה רמוחל -- םידוהי םג קיסעהל תיתכלממ"תילפיצינומ העיבת לכ ךופהל

 ..שרשומה ,המימי-םימימ-לעופה תא לשנל םילכנתמ ,םכל ירה :קהבומ

 תללוכ תיטסילאיצוס הרבסהב הלא התסה ישוריפ עונמל ןכתיי דוע םאו

 ,האר : דיחיה לש ,ינלופה לעופה לש םירציה יובילל רוצעמ ,םוקמ לכמ ,היהי אל

 ודבע םייתנשדהנש ינפל :ונתאמ דחא ןאכ דובעל היה לוכי ,ידוהי דבוע ןאכ

 ..."םייוג,, ןאכ

 יכ ,םימשיטנאה אל ,םינויצקאירה .ד .גה אל -- םיקסוע הז םירצי-יובילבו
 ...םיידוהי םיטסילאיצוס ,םיטסילאיצוס םא

 ! םויאו ארונ

 יקטבורטסוא .ג

 (1933 השראו ,"תועידי,,ב רמאמ ךותמ)

 תועשורמ תולילע

 (רבעשל "דנוב ,ה לש וליצ -- אנדיאהד "דנוב ,ה)

 ותסיפת ."דנוב,,ל דובכ-תארי יבלב יתשחרו םימי ויה :ריכזמ ינא יאטח תא
 העפות וב יתיאר יכ ,וכירעמ יתייה תאז םע -- ילע תלבוקמ התיה אל תימואלה

 לש ןלרוגכ ץרחנ ולרוג יכ ,יתעדי .ידוהיה םזילאיצוסה תודלותב ךרע-תלעב

 יל היה אל .לארשי-ץרא תא וללש רשא תורחא תוידוהי תויטסילאיצוס תוגלפמ

 ולעש תוידוהי תויטסילאיצוס תוגלפמ רפע תונכוש הב ,םיאפרה-ץראב יכ ,קפס

 םע ותמלשהב יכ ;"דנוב,ה םג דובכ ןוכשי ,תונורחאה םינשה תורשעב ודריו

 הקינעהש וזכ תיאמצע תיטסילאיצוס הריציל הלעתיש אלב ,םינוונמ תולג ייח

 יתשח ,תאז לכבו .תורקעל ומצע "דנוב,,ה ןד ,תיטסילאיצוס-תונויצל לארשי-ץרא

 .םידוהיה םינומהה ייחב ולש ירוטסיהה דיקפתה םוש לע ,םירוענ דסח ויפלכ

 חיפה אוה ; תינכפהמ-תיטילופ הפונתל םתוא ררועו םידוהי םינומה לטלט אוה
 ידוהיה ברקב רידחהל רתחו םידוהיה םילעופה ברקב םייטסילאיצוס םיפוסיכ

 .תיביטקודורפ הדובעל סחיה תא ,ילדנמ-םחנמ סופיט אוה ובורבש ,יממעה
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 וירוענ ימיב והולטלטש תוחוכה ולזא-וספ "...לגר ול המש,, הירוטסיהה ,םרב

 ודיקפת יכ ,ומצעב היה שח תימצע תרוקיבל רשוכב ךרבתנ וליא .ולעפל והופחדו

 הזחא הנקיז-לש-תושישתש דבלב וז אלש אלא ,תונקסמ ךכמ קיסמ היהו םת

 בושו ,ידוהיה בוחרב אמוסו שולח ומצע ררוג והירהו ,םירוונס הכומ םג אוה ,וב

 ינומהו רעונה-ינב והושטנ ,םירוענה חוכ ונממ רס .ורבע לש לצ רשאמ רתוי וניא

 -בחה םהייוואמ תמשגהל הלועפ רכ םיאצומ םה ןהב ,תועונת לש ןרבעל ונפו םע

 זנוחש לכשהו בלה בוטרוק .תיחשהל הלוע ותמחו "דנוב,ה תאז האור ; םייתר

 אוה תאז תחת ;ןיטולחל ול ודבא -- הירוטסיהב ולש תישארבה תונשב םהב

 שיה .םיטפורמה ויבצע תא ןיזמ אוה ןהב ,תונויצל הביאו האנקב ןקרופ אצומ

 וישעמב םיעובט ויהש םייבויחה תודוסיל בטוקמב תדגונמ ולש העיספ לכ יכ ,אלפ

 ?ירוטסיהה ולעפ תעב ,ותישארב ימיב

 םייוואמש ,תינכפהמ הפונת וב הנופצש חוכ ידוהיה בוחרב םייק םנמא םא

 יטסילאיצוס השעמב םימלגתמ םהו וישנא תובלב שממב םייח םייטסילאיצוס

 ץרא ינפ לע םיעורזה ,הרשכהה יצוביק תואמ םתוא קפס אלל הלא ירה -- רצוי

 תא שפנה-שרושמ הזה ןמזב רבכ רקועה םילעופ רוביצ םשדיא אצמת םא .ןילופ

 ישגר וירבח שפנב עטונ ומוקמבו ,יטסילטיפאקה לוצינה תא ,יטרפה ןינקה סרא

 הלא םה ירה -- תיטסילאיצוס דיתע תרבח לש הקומע תוירסומו םילענ ףותיש

 קר אל הרובג דפאנה ,רעונ יוצמ םשדיא םא ;הרשכהה יצוביקב םייחה םיפלאה

 ךות ,ורשבו ומצע לע ,ןמוזמב ותויחל םג ןכומ אלא ,דיתעל"םזילאיצוסל ףיטהל

 -- תיטסילאיצוסה ,השדחה וזל תמייקה הרבחה ןמ רבעמבש םיישקה לכב תוסנתה

 הלכלכה תוכרעמ דודיש ויבגלש ימ יוצמ םא ;הרשכהה יצוביק לש רעונה הז ירה

 הנקנה ימוי-םוי םייח ןויסנ אלא ,קרס-תרימא ,הרגיש-לש-"רוביד וגיא תידוהיה

 ךות ,םייח תוחרוא לש רבשמב ,רועיש אלל םירוסייב ,תכרפמ הדובע ריחמב

 .הרשכהה יצוביק הלא -- הלענו העונצ ,תרצוי תונשקע

 םעט המ -- רבד רשפ ןיבהל הסניו ותבשחמ טרוק "דנוב,ה ץמאיש תחת

 אלפ ותוא חימצהל ודיב הלע אל תונושארה ויתונשב הלודגה הפונתה ףא לע

 -- לאשיו ומצע ןקנק לע החתיש םוקמב ? םיטסילאיצוס םימישגמ הנחמ לש
 -צייה םיביטארפואוקה תשרמ םזילאיצוס לש תשרומ ריעזמדטעמ הכ רתונ עודמ

 ? ינגרובה ''טניו'ג,ה לש ונומימב םינש לע םינש ומייקתנש םיינכרצהו םייגר

 ומויק תונש 45 ךשמב "טרוא,, ידיב הלע אל המלו המ לע -- הומתל םוקמב

 הלעש רפסמכ תיביטקודורפ הדובעל םידוהי םיריעצ תרבעה לש סנ ותוא ללוחל

 לש וקמוע רועיש תנבהל רותחל םוקמב ;תחא הנש ךות "ץולחה,, לש ודיב

 -- היצזיביטקודורפ לש הרידאה העפותה וז ונייחב התלעהש עינמ חוכ ותוא

 השובכה הביאה הביתכה הלא לכ םוקמב -- לארשי-ץרא ןינב וא תונויצ המשש

 תדחוימ תיטסילאיצוס העפוה דגנ בלצדעסמ ,רבעשל "דנוב,,ה לש רקעה וליצ לש

 לש תויבויחה תולועפה לש ןקלח םג יוצמ -- ריכהל ןכומ ינא -- הב ,ונייחב וז

 .ולש תישארבה תונשב "דנוב,,ה

 ! בלצ-עסמ הזיא דועו

 קרש םיבזכ םהב םיכילשמ .תועשורמ תולילע הרשכהה יצוביק לע םילילעמ

 םישוב םניא ,תונותעב ,םירזוחב .םתודבל תלגוסמ תעפעפמ תיסרא האנש
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 רשא רכש-ידירומ ,התיבש יריפמ לש הרבח וז לוכיבכ ,הרשכהה יצוביקב חיטהל

 -מותו םהירבח .ןגרואמה לעופה דגנ ןווכמב םהב תשמתשמ תידוהיה תונגרובה
 .הרשכהה יצוביק דגנ "םיעצמאה לכב םימחר אלל המחלמל,, םיארקנ םהיכ

 שי םאה !םהמע חכוותנש ,םנורג ךותמ תרבדמ האנקהש ,הלא םייוארה

 םעט המ + "דנוב, לע "דנוב,מ תושקהל ךירצ םאה ! הלא םיבזכ םיזהל ךרוצ

 םאה ?""הדובעל תוכז, -- ותעיבת לע ולש תוריחבה תלומעתב "דנוב,,ה זירכמ

 לש םירקמ לע עיבצהל םילגוסמ םה םא -- הלא םיעתעתמ לואשל ךרוצ שי

 ? רכש תדרוה וא התיבש תרפה

 םייורש -- ויקיתו .רתוימ אלא וניא חוכיו לכ אנדיאהד "דנוב,ה םע !אל

 ןויראטילורפה לש דיחיה הגיצנכ,, הרתכוהש העונת ודסי םינפל .הקומע הידגרטב

 "והיה םילעופה תויורדתסה לכמ רשאכ םימי ואב .םהל התלע המ וארו ,"ידוהיה

 לע -- םויהד "דנוב,ה ירבד .רתויב הנכסמה העונתה אוה "דנוב,ה -- תויד

 יכ ,םנימאהב תונויצה ןמ ושרפ םה .םתוא העטה םנובשחש םישנא הלא בורה

 תדכלמש איה תונויצה יכ ,תעדל וחכונ עתפל םואתפ .םינומה לש העונתל ועיגי

 איה תונויצה -- לארשי-ץראב קר אלו ,ןילופב םג יכו ,רעונ ינב תובבר הביבס

 ,"דנוב,ה ישנא ,םה ,תאז תמועל ;ןתיאה ידוהיה יטסילאיצוסה חוכה תא הננוכש

 תנעשמ ושמיש םינפל רשא םילעופ םתוא ;םידלי-יכושח ,רעונ-יכושח םיראשנ

 םהירבח לש תוצובק תוצובק תורבוע ךכ לע ףסונו ,ותוא םישטונ םה ףא "דנוב ,ל

 םתואל אופיא םהל רתונ המ -- םנובשח םתוא העטה השק הכ ."ץולחה,,ל

 רעונה בטימ לע אוש תולילע תחטה לש ךרדב םזגור תגפה תלוז "םיגיהנמ,

 םעב תראפת בר דיקפת יולימל ךנחתמ רשא ,רצויה םזילאיצוסה חימצהש

 ! ? םילעופה דמעמבו ידוהיה
 תתעובמ דואמ טעמ תיטסילאיצוס-תינויצה ונתעונת יכ ,שיגדהל רתומל

 "דנוב,ה לש םיאפר יללצ םתוא לש "םיעצמאה לכבו םימחר אלל המחלמה,,מ

 .רבעשל

 : "דנוב,ב ונתמקנ םוקנ םייתשב

 דציכ ,םיאדנובה ידלי תא דמלנ ;םימישגמה הנחמ תא םינומ המכ הלענ

 תויחל םילוכי םמצע םה ךיא ,הביתנ םהל הרוג ;ול םיפיטמש ןויערל םיסחייתמ

 יצוביקל םיצולח סייגנ ,םירחא הקוצמ ידלימ ומכ ,םהמ .םייטסילאיצוס םייח

 .תחאה המקנה תרוצ וז .םישדח הרשכה

 םיגשיהה תא חיכשנ אל ונחנא אקווד :ונתאמ המקנ דוע םהל תנמוזמ ךא
 לע וניניעב ליפאי לא םויהד "דנוב,ה לש וליצ .םינפלד "דנוב,ה לש םיבושחה

 לארשי-ץראב ול םיקנ ונחנא אקווד .רבעשל "דנוב,ה לש ירוטסיהה ולעפ
 -ץראב קר ,תעדל תאז יכ .רבעשל ולעפ רכזל אטרדנא דיתעל-תיטסילאיצוסה

 תויטסילאיצוסה תועונתהש םייבויחה תודוסיה לכ ומלגתי תיטסילאיצוסה לארשי

 -ולחה"םילעופה הנחמ ידיב יוליג ללכל תעכ םיאב הלא ;ונייח גראמב וגרא ןלוכ

 יוטיב ידיל םיאב הלענה םתומלשלו ,תורחא הלוג תוצראבו ןילופב רצויה םיצ

 .ץראב ונלש תיטסילאיצוסה הריציב

 ןמוקוצ ךורב

 1933 יאמ ,השראו ,"תועידי,,
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 לו'צה הנחמב סומלופ

 ובשי םיריעצ יפלא .ןילופב תיצולחה הרשכהה לע לודג גורטיק טשפ 1936 תנשב

 ןוטלשה תריזגב ויה םילוענ ץראה ירעשש םושמ ,הרשכהה-יצוביקב םינש

 תונוונתהמ םיריעצ יפלא ליצה "ץולחה, לש הרשכהה לעפמ .ירוטאדנאמה

 לש הרבחב םידבוע םישנאל ץראל ךרדב רבכ ךפהיל אצומ םהל ןתנו תורייעב

 םירעשה תדבועו ,ץראל היילעה -- היה ץוביקה לש םייחה-םס ,תאז םע .ףותיש

 ,התבר תופיפצה : םיצוביקב םויקהז-יאנת לע הערל המתוח העבט םילוענה

 הבורק היילעל יוכיסה רסוח .ער יכב ויה םיינייגיהה םיאנתהו הרסח הדובעה

 ואבש הלא דוחיבו ,םיבר םירבחו ,םיצוביקב חורה תא ,עבטה ךרדב ,ךימנה

 .םיננגרמ וליחתה ,בורקב םהל אצמיי טקיפיטרסהש הוקתב ,"הליל תניל,,ל

 הליחתהו הבזכא ישגרב הרהמ דע התקל ,תינויצה וז םג ,תילארשיה תוירוביצה

 הדיבעמ ,רעונ-ינב לש תובוט םינש "תזבזבמ,ה הרשכהה לש הכרד לע ההות

 המכו המכ .םילבסנ-יתלב םיאנתב םיררוגתמ םה רשאכ ,תוכרפמ תודובעב םתוא

 לעו ,"ץולחה,ו הרשכהה לע לודג גורטיקב ואצי םשל-םיעדונ םיטסיצילבופ

 םקיזחהב םיריעצ ללוש םיכילומה ץראה יחילש ,"רועה-תויכרי,, ישובל םהיכירדמ

 .היילעל יוכיס אלל הרשכהה-יצוביקב םינש ךשמב םתוא

 עפשוהש ,קיתו ינויצ ,ןילופ תודהי לש םיננוחמה םיאנותעה דחא ,ןוזשואי .ב

 תוצלחמ תא ריסהל דיקפתה תא ,רעצה הברמל ,ומצע לע לטנ ,בוחרה תוחורמ

 הרשכהה דגנ תופירח תויסומלופ תומישר לש הרושב חתפו ,הרשכההמ םזילאידיאה

 ."רועה-תויכרי,, ילעב דגנו

 הרשכהה-לעפמש םיאנותעו םירפוס הרשכההו "ץולחה,, תנגהל וסייגתנ ותמועל

 .םבלל בורק היה

 .ג 1

 לפואמ תורוא

 לטומ וניאש רבד ,הכו הכ ןיב ,וחורדתרומל וא םדא לש וחורל הרשכהה אהת
 ילואו םיפלא הפיקמה העונת ; תועמשמ לעב יתרבח יוליג וניניעל יכ ,אוה קפסב

 -ילופלפב בר םחוכש ידוהיה בוחרב תועונתה תובורמ .םיריעצ םדא-ינב תובבר

 ,תאז תמועל .היצקיפ אלא ןניא בושו ,תודרויו תונוונתמ ןה הרהמ דע ךא ,קרס

 איהו ,וייחב ישיא יונישל םדאה תא תבייחמה השעמבש רבד איה הרשכהה

 .תויצולחל םדקומ-בלש -- םידוהי םיריעצ לש םהייחב תיטנאנימודה העפותה

 .הרשכה אלל תינקנ תויצולח ןיאו ,תויצולח אלל תינקנ לארשי-ץרא ןיא

 וניתודלותב הפוקת םינייצמ ויה םינפלש םשכ -- איה הקומעה יתרכה

 .הרשכהה תפוקתכ לארשי תודלותב םשרית ןנד הפוקתה -- הלכשהה תפוקתכ

 .ויכרע לילכ לע ומכ-וכירעהל לכונש אשונל ונא ידמ-םיבורק ןיידע

 איהו םייח-תואיצמ איה וז העונת ,תאז םע .הביטקפסרפה תא ונא םירסח ןיידע

 לע קבאמ איה התוהמב ,הרשכהה .הרואכל הארנש יפכמ תיניצר רתוי הברה
 הברה לש םהישעמ לע םדאל ול תויוצמ בורל תונעט .הדובעה-תדל הרוצ בוציע

 תסנכה-יתב תא רוגסנ הז ןיגב יכ ,ותעד לע והשימ הלעי םולכ ךא ,םינבר
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 לשב יכ ןעוטה לבא ,תונורסח הברהב הקול הרשכההש ןכתיי !? תושרדמ"יתבו

 .הריתי תוינוציקל ספתנ -- לסחתהל הנגיד תחא ךכ

+ 

 תיתרבח-תילכלכה תיתשתה ןמ תומלעתה ךות הרשכהה תא טופשל ןתינ אל

 .תלעופ איה םהב ,םייחה עקרמו ןילופ תנידמב

 םיאנתב תולהנתמ םתסה-ןמ דנאלוהבו תירבה-תוצראב הרשכהה-תודוקנ

 ונילגר ךא ,רתוי תורישע םג ןה ילואו רתוי ןויקנ -- ןהב ,רתוי םיינייגיה

 םייוצמ ונא -- טק עגרל ףא תאז חכשנ לב ,בושו .ןילופ תמדא לע תודמוע
 .ןילופ תנידמב

 יניעב הנהו ,הנידמה לש התוסחל הכוז רכיאה .תולדה תררוש ןילופ ץראב
 .תקסומ יתלבה התקיבב םהלש םיריזחה םע אתווצב םיררוגתמ םירכיא -- יתיאר

 .דבלב ארגפ-ימיבו ןושאר ימיב הב םיסגונו ,תורתומ תניחבב םהל איה םחל תפ

 .טפנ תפיט תונקל המב ןיאש םושמ הכשחב םייורשו רוא םילעמ ןיא םיברעב

 םהב םירוזפש םושמ םישיבכב קבאו תלוספ טוקיל לע ומויקש רכיא יתיאר

 .ןיגב-ירמוח ירייש

 םה יכ ,רתוי השק ,תוחיכש םיתעל ,בצמה ,תולדלודמה הדשה ירעב םידוהיל

 -יחופתו בורכה תצקמ םהל םייוצמ אל ףאו שארה תא חינהל גג-תרוק םג םירסח
 .רכיאל םיאצמנה המדאה

 םישוב הלא םינצבק תונחמ .די"יטשופ לש תורייש תורייש תוטשופ תורייעב

 .תורחא תורייעל םידנו םיענ םהירהו םהלש םתרייעב די-לע-ץבקל

 .םידוהי-אל לשו םידוהי לש םתלחנ איה הקוצמה ,'זדולבו השראווב םג

 רמיח-תורובב םיללוגתמ הלא ;הליל תנילל םשארל גג אלל םה םישנא תובבר

 םהל תאצמנ אלש םיטנדוטס םנשי .םירשגל תחתמ תוקיר תויבחבו תורבקה-יתבב

 -ילעבב ךנה לקתנ .םילצבב םשפנ םימייקמ םהו םנובער רובשל םחל-תסורפ

 הדובע םוי תושפחמה תויטנדוטס ,סקרקב םהיתוליל םישועה ההובג הלכשה

 .םויה תא ריבעהל ליבשב תוחפשכ

 .ולשמ רדח ןיא םהמ שיאל יכ ,ררבתה רעונ-ינב ברקב םעפ ךרענש ןולאשב

 לצא הליל-תנילל הטימ םיגישמש שי ;תחא הטימב םירענ המכ םינשי םיתעל

 ;םויב "המח הטימ,  התואב "וליל, השוע הזו ,הליל-תרמשמב דבועה הפוא
 .דירחמ תואירבה בצמו הלודג תורעבה

 תולגתמ הרשכהה-תודוקנ הז עקר לע .תונויבאו תולד :יללכה עקרה והזכ
 .ןיטולחל הנוש רואב

+ 

 לכ תונחה ;קושה םויל תופוצ םייניעה .תולדלודמ ,תורדוק -- הדש-תורייע

 -שמה תא לכלכל ךירצ הזמ .םיבוהז השולש ןייוושש ןובס תוסיפח המכ -- הלוכ

 -ץראב םיצולחה ןמ הכימת ץמשמ שפנה תא םימייקמ ;אולבו עורק שובלה .החפ

 .םיכדכודמו םה םיבוזע ,ילוח םיכומ םישנאה .הקירמאמ "הליבח,,מ וא לארשי

 -ישלמ ,תופיקת -- ירסומ לפשו לארומב הדירי הירחא תררוג תירמוחה הקוצמה

 ץמוק ,םירישע רפסמ אצומ התא םש ריעז הפ ריעז .תולשחנ ,תוקולחמ ,תונ
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 -תותלד לע םיקפדימ ;הז םיטויס-םלועמ םמצע םיטלממ הלא -- םיליכשמ

 םניא ,םמע-ינבל םירכנתמ ,םיליכשמה ,םידוהיה םירישעה .םייוגה לש םמלוע

 -ןמ-יאצוי רפסמ .םתבוח תא םיאלממ םניא ,םהילע תלטומה תוירחאב םישח

 .ללכה תא םירשאמ אלא םניא ללכה

 םיבאשנ םימהש םיגד םתואל םידוהי םילושמ .םיילגרל תחתמ תטמשנ המדאה

 -תדוקנ אלמליא ,קנחמ דע -- ריוואה ספוא .אכבה קמעמ תאשינ באכ"תקעו ; םהמ

 תויצולח ןיאו תויצולח אלל תינקנ לארשי-ץרא זיא ,בושו .לארשי-ץרא : תחא רוא

 .הרשכה אלל תינקנ

 -יחולש -- םיצולחה םיררוגתמ וב ,הרשכה ץוביק םקוממ תידוהי הרייע לכב

 ורשבמ רשבו ומצעמ םצע םה .םילבוס הלא םע-"יחולש .רסוימו ינע-םע לש רוביצ

 רחמל הנומא םמיע םיאשונ םה .םלביסל םעט שי לבא ,רסוימו ינע םע ותוא לש

 תובבלה / ונביבס םלועב הכשחו תילולפא,, :ריילדוב ררושמה רש ךיא .רתוי בוט

 ."רהוז רואב םיראומ המינפ

 .ןווע-תרכזמ ונל םה ,םיעבות ,הלא םיצולח ,םה

 ידוהיה םעה .וניתובא תובאו וניתובא יאטח לע רקי ריחמ םימלשמ ונחנא

 -קודורפ ,תרצוי הדובעמ ונולשנ וניררוצ .תחלסנ יתלב תירוטסיה האיגש הגש

 הכאלמ-לעב .םייפכ-למעמ ונייה םיטוס .הקדצל וז הקוצמ ונכפה ונאו ,תיביט

 ןתינ הנה .וז המודק-העד ונב תננקמ םויה דע .וב ושוב .החפשמב "לוספ,, היה

 .הזב םישייבתמו ,תיבדקשמב תודובעל תוידוהי תונב יפלא המכ ןילופב רדסל

 הדובעה -- הרכה-לעב הכאלמ"לעב וליפא .ררונשל ,ןפכדהכומ תויהל רתוי בוט

 .םייפכ-למעל דובכ סחי ונב ןיא .ונממדרטפיהל-עגפימ ויבגל תובורק םיתעל איה

 ויתובקעבו ,תד לש הלעמה"םורל הדובעה תא הלעהו ןודרוג .ד ,א ונל םקש דע

 .םהייח-תואיצמב הז ןויער םימישגמו םיצולח ואב

+ 

 רודב ןקתל השק ;תיגארטו הבואכ היעב יהוז .הרשכהב ,דואמ השק ,השק

 לשו ימלוע ילכלכ רבשמ לש הפוקתב אקווד תאזו ,תורוד לש הלקלק דחא

 .םזירלטיה

 רתוי המרת וז הרשכה -- רכש"ידירומכ הב ומחלנש וז ,הרשכהה ,תאז םע

 ,תויראטילורפה תוגלפמה לכ ומרת רשאמ ןילופ ידוהי לש היצזיביטקודורפל

 םיצולח יפלא המכ .דחי םג "הדובעל תוכז,, לע םימחולהו םייפורטנליפה םידעווה

 לגר ףכ ךרדימ םהב היה אל התע דעש תודובעלו תשורח-יתבל תאז לכב ורדח
 סותאפה ףרטצנ -- "ידוהיל הסנרפ ןת,, : המסיסלש םושמ ,ךכ לכו .ידוהיה לעופל
 םידבעומ םהיתודש -- םיינלופ הזוחא-ילעב המכ וליפא .לארשי-ץרא ןינב לש

 .םיצולח לש םהידיב

 תומיעל העיגמ תולגה ,םיתעל .הרשכהה םע ,יגארט דע -- דואמ השק ,השק

 הרשכהל םיאצוי םייאלקח םיקשמ ילעבל םינבש ,לשמל ,הרוק .לארשי"-ץרא םע

 םיטאקיפיטרסה תסכימ רשאכ ,אוה יגארט בצמ .םילבוס םהירוה יקשמ םיאצמנו

 .עובשל םדא-ינב ףלא תולעל םיצרפתמו -- עובשל 10-ל העיגמ

 הריתי בל-תמושת תונפהל ךרוצ שי .הרשכהה"תודוקנב המרופר הצוחנ
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 הרשכהה יכ ,רורב תונולשכה לכ ףא לע םרב .תואלקחלו תיעוצקמ הרשכהל

 .םיצולחל תמרות תידוהיה הרבחה רשאמ רתוי תידוהיה הרבחהל תמרות

 אלא הז ןיאו ,המדא-תוקלח תוידוהי תוליהק הברה לש ןתושרל תויוצמ הנה

 בידנו ליצא השעמל תודוה .םיצולחל הלא תומדא םיריכחמ ןיא רשאכ ,עשפ

 תצמקמ תידוהיה תוירוביצה וליאו ,בופזויב םיצולחל םוירוטנס םקוה םידיחי לש
 .וכרצ יד הז יתואירב לעפמל תעייסמ הגיאו הדי

 הלועה המישמ -- םיצולחה םכש לע לטומ שונא-חוכמ הלעמל אוהש השעמ

 לארשי-ץראב םג .הז לוע םהילע םילבקמ םיצולחה .דחא רוד לש ותלוכי לע

 הניא תורדתסהה אקווד ."םירטקמ,,ו םירקבמ ,ןש-םיקרוח םישנא ; םיגשמ םישענ

 איה ,אברדא .ימצע-קופיס ירז לע החנ הניאו הלק הדובעה תא המצעל השוע

 ! המידק תופוצ םייניעה ,ץראב ,ןכ-יפ-לע ףא ; תימצע-תרוקיב לש חור הרודח

 אכבה קמעב תוארל ןתינ הלקנ לע אל .רתוי השק איה הדובעה ,ןילופב

 .ולחלחתתו -- ןילופב םידוהיה תודסומב תונולשכה תא ופשח ,אנא .הכרבו לזמ

 אל טפשמ םיאיצומ דסומ לעו העונת לע ,םרב .םותמ וב ןיא שממ ,ונא הלוח םע

 .םייבויחה םיגשיהה יפ לע אלא תונולשכה יפ לע

 םיתעל ,ןילופב תיללכה תולדה עקר לע לבא ,בר לבסה הרשכהה-יצוביקב

 .דיחיה אצומה איה הרשכהה -- תובורק
 תואמ המכ החוורל ומשני .םילסוחמ הרשכהה-יצוביק -- םכשפנב ורעש

 םירקפומ ויהי ,טושפה םעה יגב ,םיריעצ יפלא ךא .םירישעו םידימא םידוהי
 ? קדצה ןאכ ןכיה ? ןויגהה ןאכ ןכיה .בערל

 לע .םיגשמה תא ןיבמ בלבו תחפטמ דיב ןקתל ,לבסה לע לקהל ךירצ

 העונת טטומל ןיא ךא ,םיצולחל החוורל החותפ דיב עייסל תידוהיה תוירוביצה
 .הדובעה-תד לגד תא תאשונה

 תינקנ תויצולח ןיאו ,תויצולח אלל תינקנ לארשי-ץרא ןיא ,תעדל תאו יכ
 .הרשכה אלל

 7.2,1936 ,השראו ,"טנייה,,

 ןמיינ .מ .י

 שדח טבש

 תוצוח -- ךינפ לומו ,תונושאר תועיספ עסופ .ןילהווב -- תינוניב רפס"ריע

 בוחר .םהב תובשנתמ רופכ תוחורו ,הברע לש תובחרב םימשנתמה ריעה
 ןונגסב האנ ןינב םמורתמ ךיניע דגנל .עתפל עטקנ ,ףוס אלל לוכיבכ ,שלופמ
 ןכמ-רחאל ,("ראצ,ה ימיב לבח לשומ) "רוטאנרבוג,ה וב ןכש םינפל .קיתע

 לש "זוכיר"הנחמ, -- "טנייה,ב "שואי,ה תגעב התעו ,רהוס-תיבכ שמיש
 ."רוע תויכרי,,

 תומש ןהלו ,תורפה -- תפרב .רזע קשמ ,תיבה קשמ -- תחוורמ רצחב

 "הקוצמ, המש תחא הרפ ;"המידק,, ,"הפי,, ,'הדומח,, : םישדח-םינשונ םייכ"נת
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 העשב וכזישכ ,"חשדח,, -- ארקית תרחא .התיינק תעב םישקה םינגמזה םוש לע

 אלא וניא בוש ראשה לכ -- םש רבכ שיש רקיעה .השדח הרפ תונקל הבוט

 ..ךכב המ לש רבד

 ,םהל םייוצמ .קרי יוטע ולוכ חטשה -- ליגרב .ןנער גלש הדופר רצחה

 םישקובמ םה תע ,םימדקומ תוקרי הבינמה ,םהלשמ הלתשמ ,ץוביקה ישנאל

 -- תרחאהו םייסיסע ןומרע יצע תחאה : תונליא תורדש יתש תיבה תיזחב .קושב

 יצע -- םיצעה .המת הרוחצ המלש ,לוכיבכ ,יוטע לוכה ,התע .יחוחינ ךליל

 םשל הביחב םהב םילפטמו םתוא םיחפטמ לבא ,תוריפ םיאשונ םניאש קרס

 -ביבאב ךליל בלבלמו חרופ ,םלועב םירוענ שי דוע לכו ,םה םיריעצ אלה .יונ

 םג םתושרל .םרשוע לכ הצמתמ וניא ןיידע הלא לכב ךא ,יאמ ימיב ,םשפנ

 .םרקבל הערמ םישמשמה ,ריעל הצוחמ םירוכח תודש

 ויה תונולחחה ,אלכ תיבה שמישש םימיב ,םינפל .המינפ תיבל םיסנכנ

 .םיגרוסה ורסוהו ,רתוי חונינ הארמ ול תוושל תיבה-לעב שקיב ,תעכ .םיגרוסמ

 ויה םתסה ןמ םניגב רשאו ,ותמקה זאמ ןאכ ויה אלש תונומתל וכז תוריקה

 -תהמ תונומת םהילע ופסונו ,בוכורב ,סכראמ :אלכ-תיבב םהיבשוי תא םיבישומ

 ןורחא ןורחאו ,בורוזולרא ,רודלפמורט ,רנרב ,ןודרוג ,קילאיב -- תיצולחה הפוק

 -רוחשב םושיר -- רתוי תמדקומ הפוקתל רכזכ .לחר -- תרנכמ תררושמה : ביבח

 רייצמה והשלכ ימוקמ-ןמא אצומ התא ץוביקו ץוביק לכב .ןייליל ןונגסב ןבל

 תפמ וליפא .הלאה תונומתה תא ,תילאיצניבורפ ,תיגבבוח דובכ-תאריב וידי ומב

 םישנא םירסח םניא ליגרכ .רוניכ יולת ריקה לע .תימצע תרצות איה לארשי-ץרא

 םירחא םיצוביקב יכ ,יתוא םימחנמ .וידר טלקמ רסח לבא ,םיילאקיסומ

 .תורונמ תורסח ךא ,למשחל תרנצ הנשי .שממ "ספיליפ,, ,םיטלקמ רבכ םייוצמ

 תיתוברת הלועפ תלהגתמ .הנטק הרוג הנשי האירקה רדחב -- אתרופ המחנ

 ירבדל "אבכוכדרב,, גוח : םיגוח השולש םילעופ תירבעל םירועישל ףסונ ; הפיקמ

 .ץראה תעידיל גוחו תידוהיה םילעופה תעונתל גוח ,לארשי ימי

 .םיררוואמ ,םיהובג םירדח .הנילה ימלוא -- םירדחה ינפ לע יכונא רבוע

 "ימה "הינטירב,, וליפאו "לוטסירב,, ןולמב :םילעא המל .ןבל תופוצמ תוטימה

 ,ןבומכ ,לעפתמ ינניא .רתוי רוא םירדחבו רתוי םימח םירונתה ,רתוי תואנ תוט

 ;ולשמ הטימל יאכז -- השק דבועה שיא .תחא הטימב םיינש לש הנישמ ירמגל

 -ימיב יכ ,ירכזיהב לבא ,בחרתהלו חתפתהל ליבשב בחרמל םיקוקז םיריעצ םיפוג

 -- יבלב ינא רמוא ,רוכבה יחא םע אתווצב םינש-לע"םינש ןשי יתייה יפרוח

 ינגה ,םינפ לכ לע .דיחי-תטימל ועיגי דוע םימיה תצורמב יכ ,הווקנ .אלימ

 .הלוח ףא ןיא .קיר םילוחה-רדחב : םחנתמ

 27 :דחא הדובע םוי >- "רודיס,,ה יפד ןיבמ ינא שלות .ידמל השק םידבוע

 -תודובע 15 ;םימ יבאושו םיצע יבטוח 14 ;םיימוי םילעופ 23 ;תיב תורזוע
 הדובעהו םימי שי .ריפש הכ בצמה דימת אל .םילוח 3 ;קשמ -- 2 ;םיגנפ

 תונבה .םינוסח םיארנ םירוחבה ,ןכזיפ-לע ףא .רתוי םיבורמ םילוחה ; התוחפ

 תוחראתמה -- הבוסולק תונב -- תובצוחה םג .האירבהו האנה ןתרוצב תומישרמ

 .בוט ןהינפ הארמ ,ןאכ
 יבתכמל אילפהל תואנ תובית םיניכמ םה .םהלש דיה תכאלממ םעפנ יתייה
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 -יכוליהב לקתנ התא תופוכת .ונמא לחר רבק לש הנומת העובט ןבור לע ,הבהא
 םייתניב .רחא ץוביקמ חרוא-רבועל םיחרוא-רדח -- הניפב תדחוימ הטימ הנה .רדה
 תומש !הונינ לש םייולתה םינגה :הזל יתארקו -- שובייל םיסבכ ןאכ םייולת

 הספוקה היולת ,הזוזמל המודב ,תלדה דיל ."דורח-ןיע,  ,"הלּוח, :םירדחה

 -תה רישכמ ,לזרב טומ -- םיצע ינש ןיב ,רצחב .תמייקה ןרק תספוק ,הלוחכה
 ."לעופה,, תגיפ יהוז ; תולמע

 ולוק ,הנופהו ,"בואכ זייגע, ותואב והשמ רמואש ושקיב .החישל ינונימזה
 םיאורו וללה םייחה יככותב םינותנה ונא, :רעצב חישמ ,תועמד יוורו טיטרמ
 ."קדצב אלש ונב ובילעהש ןובלעה תא דחוימב םישח הבוטל תורומתה תא

 ןהיגפ לעו םירוחבה לש תובחרה םייפתכה לע יטיבהב יכ ,םימורמב ידהס

 רבדה -- תישילשה הנשה וז "הפ םילבוס, םתצקש ,תונבה לש הארמה-תובוט
 םהל רמול יתייה בייחו ,ושרד םה לבא ,"ןינע,, ותוא היה וב יתיגהש ןורחאה
 ..המחנ תולמ המכ

 םירוחש םימהוזמ םינידס םכילא יאובב יתאצמ וליא ..? םכל רמוא המ.
 זא הלעמ יתייה ? הנתשמ היה םכלעפמל יסחי םולכ -- תומנוכמ תוטימ ,םחפכ
 םלועה תמחלמ תונש 4 ךשמב םיצובר ויהש םיריעצ ינוילימ םתוא ינורכזב
 אְל לע םמד וזיקהו םיניכ תוצרושו תומהוזמ רתוי דוע תוריפחב [הנושארה]

 יתייה וליא ...םולכ-אל לע רגינ םמדש םידוהי םיריעצ ןוילימ םכותבו ,המואמ
 רעונמ הפיה חרפה הז ,םיגויגלה רכז יב הלוע היה -- "רוקו בער,, םכלצא אצומ
 ןילופ לע ותמחלמב תורעיו תודש ינפ לע רוקו בערב ללוגתמ היהש ,ןילופ
 לע םינש םיללוגתמ ויהש םילעופהו םירמושה ינושארב רכזג יתייה ;תישפח
 רוקב םידעורו ,הנויצ-סנו הרדחב םיפופצה םילהואב ,םיללוגתמ ןיידעו ,םינש
 םיארוק ונניא תאז ףא לעו ;םתוא םימירחמ םידוהי "םיזעוב,,ש םושמ ,בערבו

 טבש,, ,"הדובעה"דודג,, תא ונמזב ונארק אלש ךרדכ ,תולגה תוצראל הרזח םתוא

 יכומ ויהש םושמ ףסוי-לתו דורח-ןיע תא שוטנל ,םיברעה יפב -- "םינפחיה
 ..התל רכוס אל ףאו היה אל םחלש םושמו תחדק

 יומד ,בהזה ןואש ימיב ,"יטירפסורפ,ה תוודח ימיב !םכל רמוא המ ..
 ינכוש םתייה אל זא םג יכ םא ,םכב וחיגשה אל ,שדוקה ץראב ,הינרופילק
 תא םיביעמ םיננע ,םירועס םימיה רשאכ לבא ...תויולצ םינוי ילכואו תונומרא
 ,"ןויצב ינעה חא,,ב ורכזנ עתפל םואתפ ,הריווחה "יטירפסורפ,,ה שמשו ,ןויצ ימש
 ...תוננוקמ םישנלו םירוחש םיברועל םימי הלא ."םוהילע,, ...ו תיזחה ילייחב

 / ..םכתעש העיגה התע ,ףעז תוחור וללוהתה וללוהתה,

 .ילש הצחמל תובוצעהו תוירילה המחנה תולימ לע רבג םירוענ טהל םלואו
 -- שעגתג בהלושמ דוקירו !"הדובע קמע קמע, :תרעוס םירוענ תריש הצרפ
 -וצמה םיפוגב ,תובהלושמה םינפב טיבמ יתייה הברה"הברה "!הרוה קמע קמע,
 ."בואכ ןינע,, ותוא לע ירוטסיהה טפשמל עגונב ןיטולחל יתייה עוגר .םילה

 ץראלו םעל םישק םימיב :דומיל ירפסב ודמלי םידוהי םידליו ופולחי םינש
 ימי ירבדבו ונימי ירבדב רתויב תראופמה שפוחה תעונת -- םיצולח טבש םק
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 וילע לטנש ,םימ יבאושו םיצע יבטוח טבש ,"םיפחיו םימוריע טבש,  ,םלוע

 וצרא תייחת לשו הדובע לש תפומב ומע תמוקת לש המישמה םע דדומתהל

 םיידוהי ץרא ילבח לש הרוש -- שגמ לע ,לוכיבכ ,ומעל שיגה הז טבש .ובל םדב

 ץראה תא ,רחאו ,רפח קמע ,ןולובז קמע ,לאערזי קמע ,ןדריה קמע : םייודפ

 חרזמ ,םורדב ,ןופצב ,ןלוגב ,ןרוחב -- רחאה ורבעמו ןדריה לש הז ורבעמ הלוכ

 תקוצמו םעב המדאה תקוצמ לש הבחורו הקחורכ הבחורו הקחורש ץרא .ברעמו

 ותבש םוקמב רציו ומצע רישכה הלוג תוצראב ודועבש טבש הז היה .ותמדאל םע

 ריש ,ןושל : לארשי-ץרא לש הריווא התיה הרוש ןהב ,תוילארשי-ץרא תובשומ

 םירצק םייסנכמב ,תולב םיילענב םיכלהמ ויה םהו .הוקתו הנומא וחיפה לוחמו

 ...'רוע תויכרי,,בו

 .הואגב ןתוא ואשנ םה לבא ,"תויכרי,ה לע דחוימב ,םהילע םיגלגלמ ויה

 ימואלה םיזנגה-תיבב לבא ,תויכרי םישבול ןיא בוש םויכ .םנוזח סנ ואשנ ןואגב

 םירהונש ומכ ,לגר ילוע ןהילא םירהונ ,תועימק ומכ ןה תושדוקמו תויוצמ ןה

 ..."'הדובעה ירוביג,, םה .םימיה יקחרממ םירוביג לש זפ-יניגמל

 רבדמ תואנ רצי תולגה תייצב רשא ,טבש ותוא לש ורופיס םידלי וארקי

 םידלי וושי ;תומדא ילע ןדע"ןגל ךפה לארשי-ץרא תוירבדמו ,החמשו למע לש
 ופיד לש םסרופמה ורופיס םע ,םיצולחה טבש תא ,הז רשע-השולש טבש תא

 תויכריב וזורק ןוזניבור ינב טבש,, :יתודליה םנוימדמ בבלנ םשב ,ותוא וארקיו

 ."רוע

 -- ץראהו םעה ימי ירבדל סנכייו רעונה שפנב טבשה תרחיי הז םשבו

 .דעו םלועל
 סטירוי .ש ,א

 1936 ,השראו ,"טרָאוו עיינ סָאד,,
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 לעופהו סדאה תומדל ךוניח

 רוגיב ,1934 לירפא ,הבוסולקו "ריעצה ץולחה,ל רושעה סוניכב םירבד

 ורצונ וז הפוקתב .הגיסנו תומדקתה ןיב קבאמ וב שחרתמש רודב םייח ונא

 ינפ תא םינשמה םיכילהתה תא ,תללוחתמה הכפהמה תא םיאטבמה םילעפמ

 הכפהמה התואמ קלח םה "ריעצה-ץולחה ו הבוסולקב הרשכהה לעפמ .םייחה

 -איצוסה הכפהמה-תעונתב תבלושמ ,הנש האממ הלעמל הז תכשמנה תידוהיה

 -- - - .םדאה ידיזלע םדאה דובעשל ץק םישל תפאושה ,תיטסיל

 ךרע הבוסולק תרשכהו "ריעצה-ץולחה,, תעונת לש ןוזחל שי וז הניחבמ

 .יללכ-יגכפהמ

 הרצקנש האובתה וא ,התבצחמב הבצחנש ןבאה םאה ! הבוסולק הקסע המב

 םהידי-לע ורצונש םיירמחה םיכרעה ? היגשיה םה-םה -- הרשכהה ירבח ידיב

 יעצמא קר התיה אל ןבאה .םהילעפמב םולגה ישונאה ךרעה תא םיצממ םניא

 ובצח ןבאה תא .ידוהיה םדאב והשמ תונשל יעצמא ,רקיעב אלא ,רכש תלבקל

 ,הנומוקה שיאל ,הדובעה שיאל ,ץרא-שבוכל ותושע ידכ ,םדאב בוצח ןעמל

 ,ידוהיה םדאה תומד בוציעב אטבתה הבוסולק לש הכרע .םישנא תווחאב ןימאמה

 המויק תא קידצמ ילכלכה גשיהה אל ןכלו .הלוגב רעונ-ןומה לש תומד בוציעב

 רקיעה .המויק תא םילטבמ םניא ,יפסכ דספה ,ילכלכ ןולשכש םשכ ,הבוסולק לש

 .הכפהמ לכל יחרכה אוהש ,ינכפהמה םדאה סופיט תריצי אוה הב

 ,ינא :ינומלאה לייחה תומד וז התיה !?ונתעונת לש םדאה-תומד התיה המ
 -- !"יבכמה אוה התא,, :יקסבוחינרשט לש ורישב םירש ונאש ומכ .אוה ,התא

 ,ןמאה-לספה השעמכ ,ךממ התוא בוצחל שיש ,ךב הרוצאה ,תומד התיה תאז

 תומדה יוליגב ותדובע לכו ,ימלגה רמוחב עובט לספה תומד תא ןוזחב האורה

 -םדא תומד הפחיר אל וניניע דגנל .ןבאבש םירתוימה םיקלחה תקחרה איה

 לכב העובט ונלש וז תומד .ול ענכיהל וא ,ול תומדיהל ףואשל שיש ,הלעמה

 ץולחה-תומד הלעתו ףוצת אליממו ,םיעודי םיקלח ךממ קחרה .ונתאמ דחאו דחא
 םדא לכ תייאר -- אוה ונתעונתבש שדחה .היוצרה לעופה-תומד ,תילאידיאה

 .הנומוקה שיאכ ,ינויצכ ,לעופכ ותומד תא בצוח אוה ונממ ,רמוחכ ומצע תא

 רשא ,הביבסה לש וזמ תרחא התיה ונתעונת ינפל הפחירש תילאידיאה תומדה

 -- ,וייוליג לכב טושפה םדאה תומד וז התיה -- ,וישכע דע לדגו יח התא הכותב

 ;דוקירבו לויטב ,החונמב ,הדובעב ,תשובלתב ,לכאמב ,וייח-רואב ,ויתוכילהב

 ,הלודג תישיא תוצמאתה התיה םוידםוי ייחב וז תוטשפ לש התמשגהל הריתחב

 .הדיתעה הכפהמה תארקל

 ךרדה תוריהב םג םהל תיחרכה ,הרטמה תעידי קר אל השורד םינומהל

 ,תירוטפלוקס ,תטלוב הרוצב הרטמה תא תמלגמה תומדה ירחא שופיחה .הילא

 תא וכותב ןפוצ הז שופיח -- דיב התוא שממל רשפאש תומד ,תרייוצמ אל

 הרטמה תייאר קר אל תנייצמ הבוסולק לש ולאה םינשה רשע תא .ךרדב םיטבלה

 הרשכהה*"ץוביקב ןויווש ייח ,לעופ ייח תומדב תמשגתמה ךרדה םג אלא ,תיפוסה

27 



 םישגהל ליחתה אוה ,םדוק היה רשא תא תויהל ןאכ לדח ץולחה םדאה .עובקה

 ."התיבה,, בושל ילב ,תגסל ילב ,ומצעב הכפהמה תא

 -ץולחה,ל קר אלו ,"ריעצה-ץולחה,, תעונתל למס תויהל התכז הבוסולק

 ילאקולה ךרעה םוחתמ תגרוח איה םא ,העונתל איה הלודג תוכז .דבלב "ריעצה

 .םיברל למס ,הדימ-הנק ,יללכ ךרע תויהל תכפוהו הלש

 :םהל הרקי תופתושב םירושק "ריעצה-ץולחה,,בו הבוסולקב ויהש הלא לכ

 התוא בצעל היה ךירצ דחא לכש ,םדא ותוא תומד דחי םהינפל הפחיר יכ

 בצוחה רשא שי םלוא .רועיש הל ןיא תאזה בוציעה תכאלמ .ושפנבו ופוגב

 רתוול הצרי דוע אל ,ומצע לע סוחל ליחתמ אוה םואתפ :הדובעה ןמ קיספמ

 תומדה .הדיצה רסו הנחמה תא בזוע והירהו ,ותויחונו וילגרהמ ,הז וא הז קלח לע
 - - -- הגומנו תכלוה ,תמלענו תכלוה וכותמ תולעהל רמא אוהש

 ותוא איצונ ,אברדא .דבלב ,ונכותב קר הזה גחה תא גוחנ אל ונחנא לבא

 ושרפ רבכש םירבחה םתואל םג ,וב ןינע םיברל יכ ,ץוביקה תרגסמל ץוחמ לא

 -- - - .תרחא תומדל רבכ םיפאוש םה ילואו ,הוואמה תומדה יבצעמ תדעמ

 תא ותבהאמ רתוי ול רקיו בוהא ,לאידיא םדאל היה הרשכהה-ץוביקב

 ןימכ היה הזה לאידיאה .ויבורקל ,ותיבל הבהאה ןמ רתוי ,םימדוקה וילגרה

 ,תויהל ךירצ אוהש יפכ אלא ,אוהש ומכ אל ,ומצע תא וב האור םדאהש יאר

 .הילא ףאוש אוהש תומד

 .םיפלא הרשכהה"יצוביקב םירבחה םיגומ תעכ .םיטעמ ונייה םינש רשע ינפל

 ,לארשי-ץראל םישגא ךנחל ךרד הב האורה תימלוע העונת המק - -- -

 תיכוגיחה העוגתה לש םייתומכה היגשיהב םויכ םידומ לכה .הנומוקל ,הדובעל

 -- - - .ןוכנ הז ןיא .ודריש םייתוכיאה היגשיה לע םיננואתמ שי לבא ,תאזה

 םדאה דמל הרשכהה-ץוביקב ? הרשכהה-ץוביק לש םייתוכיאה ויגשיה םה המ

 םילגוסמ ויהי הזה ץוביקה יכינח .הדובעב תופתושו למע ייחמ להביהל אלש
 קשמ לש תורחא תורוצ ךותב ,ץוביקב אל םג ,לארשי-ץראב םילעופ ייח תויחל

 .'וכו יבשומ ,יביטרפואוק :ילעופ יאמצע

 היופצה תורשפאה תא םלגמ אוה ? הזה םשה ,אופיא ,םלגמ המ !הבוסולק

 זמ והשמ היה .רחא תויהל ,לעופל תויהל לארשיב טושפ םדא לכל ,ריעצ לכל

 םע דחיו ןבאב םיבצוח םיטושפ םישנא הנהש ,תכלהמה העומשב ידגאה חוכה

 ,ללכה-ןמ-םיאצוי הלוגס ישנא םגיא םהו ,הנומוקכ םייחו ,םידקורו םירש םה תאז

 וא רוביג תומד לע הדגא וז התיה אל .םתומכ תויחלו תויהל לוכי דחא לכו

 לאידיאה !אל .ותורמ תא לבקנש ,ול עמשינש ,ויכרדב ךלנש הווצמה גיהנמ

 ,עובטה רבדה תא תולגל םילוכי ונלוכ ; םירחא תויהל םילוכי "התאו ינא,, :רמא

 .ונברקב ,םצעב

 היה הבוסולקב םייחה -- -- -- .םינומה-ךשומ חוכל הבוסולק התשענ ךכ

 ,רבדה לבא ,יסורה לובגה לע ,קחורמ םוקמ ,הבצחמב הדובע ,בר ישוק םהב

 ןווכמה יכוניחה לאידיאה אוה -- דקומ-תדוקנל ,תאז-לכב ,הבוסולק תא השעש

 םג יכ ,הנימאה הבוסולק אלא ,דוע אלו .הריעצ שפנ לכל הוושה ,דחאו דחא לכל

 רשפא ותוא םג ,טקיפיטרסב תוכזל ידכ הרשכה-ץוביקל אבה הזה ריעצה תא
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 ,תאזב התיה הבוסולק ייחבש "תוירזכא,ה !הלא םיאנתב אקוודו -- רישכהל

 תיבל תגסל דוע רשפא"יא ;סונמ ןיא :הרמאש ,הרזח ךרד הריאשה אלש

 .אמא-אבא

 לש הדימ הב התיה ,ץראל היילעל דע הב הדמתהה ,הרשכהב תועיבקה

 קמחתהל ןיא התעמ :הרמא תילעופה היווהל ,הלא םייחל הסינכה .'תוירזכא,

 -שיאכ ,לעופכ -- לוכה ,לוכה ,תואירב ,החפשמ ,הבהא לש תומילבורפ רותפלמ

 םדאה לעש ,התיבה תכלל ןיאש ,הטלחהה התיה תירזכאו .הלוגב רבכ ,ץוביק

 הבוסולקש ,רבח היה אלו : תולעל ןאכמו תויהל הפ :ויבצמ לכב הבוסולקב תויהל

 .הטוס ,אטוח רבחמ השאייתה אל םלועמ .ךל :ול תרמואו ונממ תשאייתמ התיה

 ויתויורשפא תא וכותמו םדא לכב חפטל ,יאנקה ,טלחומה הנוצרב התיה תירזכא

 לש אלא ,יעוצקמ דוגיא לש וא ,הגלפמ לש אל יכוניח לאידיא היה הז .תולודגה

 םייראטילורפ םייחל םייוואמה תא תעדויה ,תבשיימ ,תרצוי ,תכנחמ העונת

 הדצמ תנגהמ הקניש ,םייקה רטשמה תא תללושה ,תינכפהמ העונת ;םישדח

 ,דגבו לכוא אלל דוקרל ועדי הבוסולק ישנא .ללכב תילארשי הרובג ייוליגמו

 רומה ,םידוהי ינומה תעונת ,תיתד העונת ןיעמ תאז התיה .הבהאב דוקיר דוקרל

 .םתעשב תודיסחה תעונת ישנאכ ,הלודג הנומא לש החוכב םיענ

 ,בורקה הרשכהה-ץוביק לע לכ-םדוק ? "ריעצה-ץולחה,, לדגו ךנחתנ המ לע

 םימלוחו תרחא םישובלש ,תרחא םייחש ,הרייעה ןמ רעונה לש תויחאו םיחא לע

 ודמל הילעש וזמ הנוש ,הדובע לש לארשי-ץרא לע ,תרחא לארשי-ץרא לע

 םיקחרממ םיכלוה ויהו ;הבוסולק שיא תדגא לע ועמש הרייעה ידלי ."רדח,,ב

 .ותוארל ידכ

 ? ץראה ליבשב ונגשה המ + קופיס ונל שיה -- םינש רשע ץקמ וישכעו

 םיצמאמ לש ,תורוד לש ןינע איה ,תיטסילאיצוס ,תדבוע לארשי-ץרא תיינב

 ,הנומא -- ! הב ונגשה ,אופיא ,המ .ךרד-תרבכ ןה הלא םינש רשעו ,םילודג

 ומצעמ רוציל לוכי ,דחא לכו ,התאו ינאש !תואיצמל תויהל לוכי רבדהש ןוחטב

 לארשי-ץרא לש הניינבל ומצע רישכהל לוכי דחא לכש ,הנובה שיאה תא

 חוכב םדא תומד רוציל רשפאש הנומא ונררוע הנה -- -- -- .תיטסילאיצוס

 ךרדה ןמ ענמיהל תורשפאה רסוחו לקה אצומה רסוח ךותמ ,תויבקעה ,תואנקה

 לדבומ תויהל תורשפאה תלילשב םג רבדה אטבתה "ריעצה-ץולחה,,ב .המלשה

 םיצוביק לש תויחונה םע תדמתמה המחלמב ,םיצולחה ןומהמ ,ולוכ "ץולחה,, זמ

 לש יללכה תיבה :ונרמא ."ריעצה-ץולחה,ל דחוימה תיבה תלילשב ,םידחוימ
 ,"ריעצה-ץולחה,,ב -- ךכו הבוסולקב היה ךכ .יטרפה תיבה םוקמב אוה "ץולחה,,

 -- - - חוכ ונבאש ,וז ךרדב ךורכש דחוימה ישוקה ןמ לבא ,השק ,םנמא ,הזו

 לא הבישל אל תודעומ תויהל תוכירצ ונינפ לבא ,תורומת הנאובת יאדו

 לא ,קחרה הגילפמו תמדקתמ תיתעונת היווהל םא-יכ ,הבוסולק ינפלש הפוקתה

 .רתוי םילודג םייצולח םישוביכ לאו םיבר םינומה
 ויקנבט .י
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 תוחתפמ





 תוחתפמ

 * םישנאח תומש .א

 167 לואש (בוריאמ) רוגיבא
 24 21 החמש (ןייטשלקניפ) רהוז"ןבא
 284 209 192 144 143 101 הירא ךרבא
 157 156 ףסוי ךרבא
 156 והיעשי ךרבא
 26 היסוס (רגרב) ךרבא
 309 הרפש ץיבומרבא
 317 ץיבומרבא
 53 52 הינוב ירידא
 53 52 סחניפ (ץלפ) ירידא
 124 ךוברוא
 371 368 לארשי רקיטוא
 3דד 288 260 ןושרג יקסבורטסוא
 261 בוד ןייטשנרוא
 279 263 262 הילתע (םולבנזור) ןייטשנרוא
 284 215 קחצי רגיא
 124 יאתבש רגיא
 316 סוגמ ןייטשלדייא
 327 לארשי ןזייא
 327 דוד גרבנזייא
 22 רנזייא
 124 (ריאמ) םולבנלא
 269 187 בקעי (םיובנבל) ינולא
 123 113 74 ןמלז ץיבורפלא
 275 חליצ (רמח) ןומא
 179 176 לאכימ ול'גנא
 309 ןויצ-ןב (ןמסקוא) ףסא
 326 ןמלק בוטפא
 384 בורוזולרא
 288 בקעי דשא
 110 יול (קינלוקש) לוכשא

 181 180 וטוא ראוא=מ
 29 לבייל ןויאב
 158 הנח (לגיצ) ןייטשרוב
 165 158 157 156 בקעי ןייטשרוב
 317 השמ רטב
 38 םהרבא יקצוטסילאיב
 384 .1.ח קילאיב
 274 238 .י רדייב
 47 ןוסנילייב
 358 יקסליב
 328 211 לאומש רקסיב

 181 180 ןואיל םולב
 206 164 קחצי ץנרקנמולב
 204 קולב
 339 301 298 288 ריאמ יקסבו'זילב
 352 346 345 304 292 258 ןתנ יקסבו'זילב
 310 הרופצ (גרבצרווש) יקסבו'זילב
 143 120 םוחנ יראנב
 181 178 153 151 .ח רשאזןב
 368 286 211 .ד ןוירוג-ןב
 269 268 56 28 26 .פ (יקסרדנב) ירודנב

0 271 > 
 47 43 38 37 32 28 27 26 היתב הקסרדנב

6 59 114 115 357 358 
 184 בוד (הנורוו) עשוהי-ןב
 35 תירינ ישי-ןב
 211 ףסוי רבוקנב
 368 167 קחצי יבצזןב
 35 השמ קוסב
 180 ט"שעב
 211 275 .ל רב
 192 םירמ רב
 56 47 38 31 28 2! 26 הדוהי יקסניגארב

2 111 332 338 
 354 336 בוד רגרב
 113 הינפ ןייטשגרב
 272 251 219 143 66 65 ןרהא יקסב'צידרב
 301 295 288 הפי אדיורב
 384 370 293 288 208 ,ב בוכורב
 286 212 לארשי לגיפשנורב
 342 לארשי (םיובנזייא) יליזרב
 352 לאומש רדירב
 349 םהרבא רקינרב
 384 180 76 .ח .י רנרב
 185 180 171 166 153 151 השמ יקסבלסרב

8 199 224 227 229 234 265 268 
 289 דוד שרב

 258 ןמצריבה
 199 96 90 88 86 82 76 34 םהרבא ןמרבוג
 380 דוד טכרופסטוג
 335 האל (ןמצלוה) ןמרטוג
 275 238 229 165 162 149 יבצ ןמרטוג
 346 345 344 לחר גרבדלוג

 .תונומתב רשא הלא אלו -- םהירפסמל ,םידומעב םירכזומה םישנאה תומש -- תתפמב *
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 53 חספ טשרבדלוג
 229 146 לאומש ןמדלוג
 352 קדא רנבולוג
 199 רשא גנירדלוג
 211 הינוס ןמצלוג
 229 199 186 ןתנ (לקניפרוג) רוג
 274 הרופצ ץיברוג
 294 לידנמ ןברוג
 384 382 165 .ד .א ןודרוג
 301 הדנָא'זג
 184 םהרבא ןמפייג
 184 ילתפנ ןמליג
 274 ןמכג
 302 301 289 (לרב ןמדלפ) רימא עובלג
 346 345 ןד טרבלג
 211 .י ילילג
 68 67 לאימחרי (לויפרק) ידעלג
 201 199 השמ יקצלג
 162 הלב ןמלג
 29 הבויל ןמלג
 212 .מ ןמלג
 285 השמ טנרלג
 16 ןמלדנג
 184 המלש ןמלדנג
 184 ןועמש ןמלדנג
 358 ןפטס קייארג
 184 50 יקסבארג
 234 229 222 221 220 165 םהרבא בוברג

1 270 271 285 
 190 188 187 היח (סקופ) היברג
 300 הדניה יקסניברג
 274 270 211 193 הקנוס רבורג
 16 רבורג
 358 הקייח ןמסורג
 30 קחצי םיובנירג
 103 102 (לאוי) ןופשנירג
 277 ץיבושרג

 296 288 ריאמ (יקסבוקאביר) יאגד
 295 292 הרופצ (יקסלובוט) יאגד
 225 149 120 117 71 .י ינבדבוד
 18) שובוד
 112 68 והילא ןיקבוד
 123 122 39 רקטיבורבוד
 324 המחנ (ןיזדנס) יגנוד
 78 77 הבו'זד
 182 לאומש לשיד
 293 יקסניבמד
 155 15 4 33 (ןזנ,ח ,שיפ .ל .ח) םייח ןד

2 166 171 177 192 200 206 208 229 
1 237 239 241 245 268 269 270 271 
5 286 281 288 

 289 םירמ יקסני'צוגורד

 263 ךורב (ישבא'זיב) ירדה
 200 ןמרכיוה
 274 212 לטנפוה
 319 300 רלטיה
 322 ףסוי לכיה

24 

 181 רלמיה
 276 211 רקידנקניה
 351 4 (הקדוי) הדוהי ןמלה
 211 199 159 153 קילאומש רטפה
 286 םהרבא (גרבכוה) בוגרה
 261 לצרה
 341 בוד יררה

 275 270 רזעילא ןוקלו
 124 הנורוו
 294 286 2710 עשוהי הני'צשוו
 340 יבצ ןוטו
 347 294 292 286 280 2719 הקסוי רניו
 288 קחצי רניו
 21 טאלבנייו
 124 ןימינב זיוהנייוו
 289 והילא רינייו
 211 היתב רינייו
 276 ןייטשנייו
 71 ףסוי ץייו
 71 םירמ ץייו
 5 םייח ןמצייו
 273 2712 271 .ז זיוחנצייו
 125 64 הניגר יקסבשוריו
 64 רתסא יקסבשוריו
 371 ןיקתיו
 72 הירא רטלו
 72 ןימינב רטלו
 29 26 לארשי ןמסקו
 60 לשיפ רברו

 124 קינדובז
 21 16 רלוז
 358 הירא רגיז
 358 הינה (יקסריבס) רגיז
 304 לדנייש דיישרבליז
 300 .י .י רגניז
 23 21 ןמרגניז
 53 המלש יקסבוחילז
 182 בקעי רימז
 125 44 43 השמ (ןימוז) רימז
 316 ריאמ למז
 69 67 ןועמש (גרבנדייז) רב-ןז
 2712 271 דוד יקסבלסז
 185 יבצ אריעז
 211 הרש אריעז
 72 עשוהי ןרפז
 190 השמ ןרפז

 16 וקשרה רבוח

 65 היסול בורודוח
 143 45 2[ המוח תויח
 211 סילנח
 201 189 הרש (בולוג) יננח
 211 קפרח

 144 130 75 47 36 29 28 26 קחצי ןיקנבט
0 151 165 166 168 178 180 198 202 
1 2244 229 212 389 



 36 השמ ןיקנבט
 265 ר"ד עשוהי ןוהט
 191 'ר לקנעי רקיפוט
 286 ןמלז יקסני'צאקוט
 21 קורוט
 16 ץינקרוט
 32 26 השמ ךייט
 229 םואבננט
 216 270 םיובננט
 384 368 286 228 10 8 1 ףסוי רודלפמורט
 387 .ש יקסבוחינרשט

 380 .ב ןוזשואי
 330 .מ םולבראי
 148 קחצי יקסבודוגי
 229 144 לחר (םצ) ירוגי
 71 .ס רהזי
 47 םייח (ןמפוה) ליחי
 264 (הברווב הרסנמה להנמ) ץיבלדוי
 324 211 המחור (ןיוול) יאנוי
 386 .ש .א סירוי
 288 272 211 210 269 251 182 ירוא יקסבוני
 201 67 (הקרא) ןרהא (רנייוו) ילארשי
 9 ל

 288 212 210 269 236 218 הדלז ןהפ
 288 הדירפ ןהכ
 212 ןהכ
 24 םהרבא אנהכ
 71 לארשי ץכ
 211 הרופצ ץכ
 275 הנשוש ץכ
 356 הרש (רינשוק) ץכ
 290 167 116 110 76 47 .ב ןוסלנצכ

 214 213 212 176 םהרבא ב?
 214 הלבייט (ןמכוש) בל
 214 הל'השמ בל
 125 ןוטיבל
 358 352 היבצ ןיקטבול
 318 רתלא יול
 199 179 178 177 176 162 143 לאינד יול

6 208 215 216 217 218 229 239 268 
9 210 211 285 [28 288 323 

 179 הקזור יול
 153 151 150 148 144 143 142 4 .ל הטיול

4 165 180 188 202 208 211 218 223 
4 227 229 230 249 367 

 272 המחנ ןיול
 321 305 300 299 288 םולש ןיול
 263 םהרבא ןוסניול
 45 האל ןיטפול
 307 288 םייח גרובנסקול
 56 46 45 41 קיניל
 278 261 229 66 65 הקייח (דירפ) ץישפיל
 199 164 162 132 106 66 4 בקעי ץישפיל

6 210 218 285 288 
 288 לארשי ץישפיל
 102 72 13 קחצי ןדמל

 270 רגנל
 48 בוד רנרל
 157 16 (הבוסולקב הרסנמה לעב) רנרל

9 240 251 

 270 260 בקעי ןוזריאזפ
 384 סכראמ
 269 74 לארשי יידיגמ
 165 156 (הלרפ) הנינפ (םיובלא) יידיגמ
 288 השמ יקסבובי'זמ
 331 סאסקאטמ
 312 ליגיבא (סנייר) ילאכימ
 206 הנח רלימ
 43 המויס ןייטשלימ
 288 286 216 271 270 193 הדלוג ץנימ
 113 המלש ץנימ
 190 ןויצ-ןב דמלמ
 160 158 151 ףסוי דומלמ
 279 הקבר (+) קינלמ
 212 .ש רצלמ
 125 59 54 בקעי רלמ
 191 לאומש םיובלדנמ
 300 ס"ומ ילדנמ
 143 114 ךורב (יקסבוקנימ) בינמ
 272 הוח סוקרמ
 42 41 40 39 37 36 8 (ינב) ןימינב קשרמ

3 44 45 46 47 49 50 51 52 54 55 56 
9 61 62 66 61 69 71 72 73 74 76 
8 82 95 96 97 100 101 107 108 111 
5 116 117 121 123 124 131 132 143 
6 205 211 228 284 318 322 
 55 לחר (ןמטוג) קשרמ
 263 םחורי לשמ

 48 המלש (הלדחנוו) ןובכ
 73 הכלמ דורגובונ
 289 ידע (ןוזנמחנ) ינמחנ
 383 .מ .י ןמיינ
 183 ("ראצ") יאלוקינ
 338 דוד ירמנ
 326 רתסא (רדר) יקצסנ
 326 בקעי יקצסנ
 284 ןחפנ
 345 344 היח רצנ
 351 346 345 344 יבצ רצנ

 279 260 לארשי (ר'צייט) יארובש
 289 הרש לגס
 60 בוד (קוטש) ןדס
 191 הירא לסוס
 276 האל הנסוס
 27 26 הרטע (רגרב) קו'ציס
 72 לחר סיקריס
 22 הליג (ץיבוקרוט) יקצולס
 306 הנשוש (ןיוול) עלס
 358 בונוימס
 276 ןולובז גרבדנס
 300 התלא (גרבצנימ) ריפס
 264 לארשי ריפס

15 



 117 67 40 סחניפ (יקסבולזוק) ריפס
 199 היבצ הרוגנבַארס

 ףסוי (רנבילק) דעימע

 67 .ל .א סנאיאפ
 327 לחר ןמלגופ
 288 286 2710 237 ףסוי קושילופ
 309 והיעשי קידנופ
 330 123 113 107 םחנמ קידנופ
 16 יונטרופ
 דד 51 השמ היצרופ
 310 הקייר (רשיפ) תרופ
 323 הרש (טב) ישיטפ
 297 .ז .מ גרבראייפ
 201 200 196 195 105 4 3 הירא בוקלאיפ

244 
 16 (הבוסולקב הבצחמה לעב) ןייטשנייפ

7 230 232 233 239 240 251 
 305 קחצי לטניפ
 234 225 211 199 153 לשרה יקסניפ
 21 16 קו'צניפ
 (הזור) הנשוש (הקסנילוד) ןייטשלקניפ

4 338 
 321 האל שיפ
 4] םהרבא ןייבשיפ
 270 269 ןייבשיפ
 182 הדניה ןמשיפ
 78 רזעילא גלפ
 257 הבוט (ןמכוה) דלפ
 206 הזילע ןמדלפ
 74 הסדה ןיקטולפ
 74 לאונמע ןיקטולפ
 323 192 154 דליפספ
 289 ףסוי דיורפ
 16 ה'צבייל ןימורפ
 232 .א ספורפ
 118 47 ןרהא ןמדירפ
 64 62 סחניפ ןמדירפ
 21 שובייל רמירפ
 69 68 67 קחצי ץיבולרפ
 196 .ז ןייטשלרפ
 275 הינמ סנרפ
 306 לארשי לקנרפ

 286 דוד קירפו'ש
 22 קוצ
 66 45 43 הינוס רקוצ
 2718 רקוצ
 212 269 ןימינב ןמרקוצ
 379 ךורב ןמרקוצ
 358 קחצי ןמרקוצ
 124 ןמרקוצ
 43 40 הנח רוצ
 43 לאוי רוצ
 122 44 43 41 4) הנוי (יקסירוטר'צ) רוצ
 124 (לאומש) לגיצ
 330 118 115 47 32 ןרהא גנילזיצ
 310 ךורב ןמרמיצ

06 

 324 310 הקילג (רנייו) ןמרמיצ
 314 הדוהי ןמרמיצ
 125 בוקפיצ
 306 288 ףסוי םצ
 60 םהרבא (טמס) דמצ
 224 .ש חמצ
 258 קיזייא רטנצ
 135 (ןוילעה יטירבה ביצנה) רולסנ'צ
 22 קי'צ'צ
 201 200 יתפרצ

 125 ןגק
 358 אבא רנבוק
 211 לגייפ ץינזוק
 288 281 285 לארשי ןמפיוק
 310 םוחנ קאינוק
 21 קינוק
 278 274 2710 .מ טיפוק
 274 272 270 ןייטשרפוק
 100 39 ןירוק
 73 ףסוי רנבילק
 297 271 269 268 165 4 השמ רגילק
 352 המלש סלק
 317 הנשוש הקפלק
 123 (לרב) יקסנוימק
 107 החמש רנימק
 78 המלש רוטנק
 274 211 לסק
 124 ץיברק
 297 ןיקטופורק
 164 ףסוי קינפורק
 2715 .מ לפרק

 276 הרובד רדאר
 25 םוחנ (קירדומ) ינבואר
 352 םדא דנאר
 303 83 הנח (רגילק) דיבר
 286 רשא ןיבר
 206 (יבצ) ןיבר
 338 335 330 288 4 הקסוי ץיבוניבר
 28 21 26 רתסא (ןמלזיירק) בגר
 125 חרופצ ןיבור
 276 ןמדור
 179 176 168 (לספה) ןדור
 125 קינדור
 124 לארשי יקסנדור
 229 הרש רדור
 70 בוד לטנזור
 328 קחצי רנזור
 372 יבצ ןייטשנזור
 43 40 הכלמ ךיור
 56 46 45 הטיא (קוטסיל) םיור
 124 46 ןימינב םיור
 55 21 לכור
 63 הנה (רמ) םתור
 125 קינזר
 384 (תררושמה) לחר
 251 םהרבא ןיזייר
 190 היח לוטשכייר



 72 קחצי ןיקיר
 211 193 154 הינ'ז (לדנמ) ןומר
 125 טרופופר
 124 ץיבקצר

 337 (יול) ץרווש
 327 לדנייש ץרווש
 125 ןמצרווש
 42 הירא טחוש
 165 (הלגייפ) הרופצ (גנילדנייוו) ןמכוש
 22 ןועמש רנלוש
 56 46 43 הנח (ןמרג) רוש
 314 ןויצ-תב (קוינ'צרוט) ינשוש
 355 הלייק (דלפנזור) ינשוש
 2971 ןמלז רזש
 349 לידנמ (טלבצרווש) ירוחש
 63 בלסינטס רגייטש
 276 264 152 םהרבא גרבנייטש
 21 האל לצרוונייטש
 150 הקחונמ (קו'ז) ןמנייטש
 125 ןמנייטש
 310 הרש (אריפש) דלפנרטש
 190 דוד ןמקרטש

 206 64 תימלוש ץיבולדיש
 66 65 הרוא םיובנייש
 22 16 ךוטנייש
 107 באז דניש
 דד ר"ד קחצי רפיש
 274 ןמרטכש
 29 ריאמ (יקסבונדגוב) ילש
 211 הדלוג (טנמגרפ) םלש
 2716 259 ריאמ (הקשורטפ) רימש
 (הציבורבמודב הרסנמה לעב) לימדיינש

203 
 21 16 הירא אריפש
 326 היספ אריפש
 318 לחר אריפש
 188 הרש (קי'צנליו) אריפש
 224 .ר רפש
 301 הכרב (ןרטש) ידקש
 211 192 (ליטני) תידוהי ('ץינקרוט) ןורש

9 210 212 
 351 השמ ןייטשפרש
 166 השמ (קותרש) תרש

 327 השמ (ר'צאטסוא) ןמגרות

27 



 * תומוקמה תומש ,ב

 172 169 44 הסדוא
 326 ןאריזוא
 284 קצובטוא
 215 274 213 269 268 264 250 246 הקילוא

6 281 282 283 284 341 359 
 359 183 11 יקטסוא
 309 ץיבורטסוא
 359 353 347 341 340 261 42 38 גורטסוא
 47 40 הירטסוא
 359 269 גוליצסוא
 356 הנאימשוא
 133 'ץיבצביא
 358 הילטיא
 181 תליא
 137 רחשה"תליא
 309 181 180 58 הפוריא
 344 םינולא
 318 הירדנסכלא
 359 317 295 294 193 הקבונוטנא
 352 היסא
 352 351 343 289 195 105 קפא
 338 337 335 '"היזמיטרא,,
 355 63 57 (דחואמ) בקעי-תודשא

 62 60 59 זלָאב
 17 היבוטדראב
 114 עבשדראב
 351 350 (רהנ) גוב
 336 טשפאדוב
 71 למרוב
 135 133 110 69 68 67 40 29 קוטסילאיב

6 187 266 278 310 352 
 360 263 יירוגליב
 296 ןא'גיבוריב
 14 1 תואטיגה ימחול תיב
 314 הטישה"תיב
 351 בו'זָאלב
 336 דארגלב
 358 357 352 341 340 339 327 301 ןידנב
 188 הנימינב
 359 301 300 264 ידורב
 351 הנזרב
 256 283 282 2719 214 263 262 12 קסירב

4 306 307 344 359 
 352 296 210 186 58 57 8 תוצעומה תירב

8 368 
 319 168 167 ןילרב
 358 307 265 'ץיבונרב
 359 300 73 72 71 הק'צטסרב

 322 173 28 21 26 רנרב"תעבג
 67 63 61 51 56 53 48 46 השולשה-תעבג

6 116 131 132 173 176 214 284 296 
358 32] 318 1 

 342 335 םייתעבג
 211 192 תבג
 349 הינידג
 24 הקרוט-ידוג
 83 םי-לילג
 264 242 180 6 60 59 40 24 12 11 היצילג

5 266 300 319 347 368 
 190 187 לאומש"ןג
 292 הבייארג
 297 293 26) 210 107 28 23 19 בוכורג

0 344 368 370 
 292 241 187 133 110 29 הנדורג
 319 296 292 289 180 166 155 40 הינמרג

4 349 
 571 רשג
 43 ויזהזרשג

 321 284 263 233 232 224 46 42 38 הנבוד
359 351 347 2 

 359 306 הנ'צֶאבוד
 218 הב'צמוד
 155 ה'צינרוג-הבורבמוד
 163 159 133 103 40 12 11 הציבורבמוד

8 169 175 176 178 183 185 186 188 
9 192 197 199 201 207 208 218 224 
8 229 230 232 233 234 235 238 246 
4 266 268 269 212 213 274 276 281 
2 284 286 288 292 293 294 295 296 
8 324 344 359 368 
 359 341 340 הקבודימד
 349 319 289 167 גיצנד
 174 הקירפא-םורד

 167 ןלמאה
 48 'ץשידורוה
 359 347 321 בוכורוה
 359 295 294 286 187 133 ןירוה
 359 ה'צשוה
 109 29 "שבוכה,,

 158 152 151 133 74 64 53 4) 28 השראי
9 180 181 204 208 210 233 235 239 
7 260 284 288 294 297 299 301 320 
6 337 342 349 351 352 377 379 381 
3 386 

 39 38 37 31 29 26 22 13 12 11 8 ןילהוו
3 46 54 55 56 60 61 64 71 107 118 
1 156 165 168 185 190 192 214 220 
2 234 251 251 259 260 261 265 266 
71 278 284 286 289 298 300 318 326 
0 341 347 353 383 

 309 297 296 232 214 109 54 29 13 הנליו
6 352 353 354 355 356 

 298 181 180 167 166 הניו

 .ותוחיכש ללגב חתפמב ללכנ אל הבוסולק לש המש +*
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 359 300 ץיבוינשיו
 150 ץרימידלו
 359 344 306 286 283 282 278 הוואדולו
 334 333 332 331 "סולו,
 269 268 264 263 246 214 193 12 11 הברו

4 283 284 286 228 294 299 300 301 
1 322 328 339 340 359 

 344 320 ןישנובז
 336 הציבודשזבז
 359 300 265 'זרבז
 341 12 היבמלגז
 359 327 46 בונובלודז
 359 300 265 בו'צולז
 168 הנלז
 331 יקי'צשלז
 359 328 26 '?שומז

 385 319 158 48 31 28 9 הרדח
 191 190 182 156 131 74 53 43 40 הפיח

1 297 322 328 358 
 284 211 73 57 43 רוגי"הפיח
 107 םלח
 170 ןומרח

 185 184 183 183 146 40 11 דורגשמומ
3 360 

 359 191 11 קיפוט
 359 ןי'צוט
 359 347 ןי'צרוט
 72 יקינברט
 359 הציבוגרט
 359 326 301 300 265 לופונרט
 359 306 לופסרט

 167 הנָאי
 224 207 201 200 196 193 183 11 בונאי

9 246 269 213 274 284 359 
 115 111 77 73 65 59 48 45 43 31 רוגי

1 144 153 154 182 185 186 187 190 
3 211 219 311 323 387 

 336 היבלסוגוי
 336 333 331 ןווי
 326 266 220 148 137 71 24 םילשורי

 359 347 328 'ץיפולוש
 165 תרנכ
 160 ידעלג"רפכ
 324 םידיסח-רפכ
 289 עשוהי"רפכ
 326 109 76 67 אבס"רפכ
 52 ןיקריס רפכ

 323 234 הווחאל
 350 64 63 62 60 (גרבמל) בובל
 71 הקבו'צאבול
 360 282 263 בוטראבול
 316 לימובול
 328 263 ןילבול

 185 לופיבדול
 381 358 340 301 12 'זדול
 359 351 347 327 38 רימדול
 261 260 45 44 43 40 38 12 קצול

8 269 2719 280 281 
7 288 289 293 294 
4 327 332 335 336 
5 346 347 348 349 
6 360 

 360 347 י'צאקול
 265 178 133 הדיל
 368 352 331 266 108 73 54 13 אטיל
 360 ץיבונל

222 
106 
220 

355 354 353 1 

 181 ןזואהטאממ
 360 306 286 283 282 277 262 הטירולאמ
 360 286 78 קסנילאמ
 360 183 69 40 'ץיבינאמ
 360 28 282 278 260 259 70 בויצאמ
 116 קדצילדגמ
 341 בוי'זדומ
 358 הבקסומ
 324 289 תורח בשומ
 26) 257 (ןילהוו) 'ץיריזמ
 44 םיינחמ
 358 357 קסנימ
 235 הצינלמ
 261 שעמ
 30 וקיסקמ

 358 יקובילאנ
 133 קדורגובוג
 341 316 301 באטסובונ
 341 זוע-הונ
 178 17 168 133 ןמינ
 352 דודדרינ
 85 הנויצ-סנ

 360 183 11 בוחַאפ
 107 103 77 45 28 23 22 21 19 8 ינראס

3 145 150 168 218 228 231 239 240 
1 251 252 286 317 346 

 351 קלאבוס
 360 306 רוביבוס
 360 347 319 לאקוס
 181 הקלוקוס
 360 286 214 213 187 ןילוטס
 62 60 בובלסינטס
 360 286 282 214 ןפטס
 60 הקבוינגיס
 337 יקינולס
 165 157 קצולס
 210 131 74 73 54 ןוגרומס
 107 'ץיטאימס
 292 לדיקס

 352 ןורבע
 338 שרוחה-ןיע
 152 טפושה-ןיע

21.09 



 228 218 205 165 159 143 137 47 דורח-ןיע
7 317 385 

 307 281 286 215 למרכ-ןיע
 326 301 296 117 71 48 42 35 תניע
 251 הלופע
 317 תילתע

 330 סיראפ
 360 306 263 ב'צראפ
 73 58 47 28 25 23 22 10 9 8 6 5 ןילופ

3 108 111 114 118 120 122 133 155 
3 183 186 210 215 240 241 250 255 
3 289 296 299 309 319 330 331 336 
4 349 351 357 358 368 369 380 381 

 265 232 213 193 48 29 16 12 11 היסלופ
6 284 286 298 

 360 300 בויא'צופ
 38 קצירופ
 269 246 225 201 193 179 149 11 קסניפ

3 2714 215 216 282 360 
 201 199 יטנאלפ
 343 םיה תגולפ
 149 הצינטולפ
 360 275 233 2071 206 11 י'צלפ
 286 גארפ
 167 גרובנזוצנארפ
 261 258 228 116 הוקתיחתפ

 336 ןישָאיש
 336 41 40 היכ'צ
 368 151 בוכוטסנ'צ
 330 תפרצ

 120 113 9 הקנאיאק
 215 64 שילאק
 360 347 282 261 259 235 קסרישאק-ןימאק
 181 לסאק
 110 109 29 "קסניפ תצובק,
 261 158 156 151 66 65 26 16 12 לבוק

8 281 282 286 288 325 326 327 344 
5 346 347 351 352 360 

 360 300 ןיזוק
 360 180 יטוק
 360 352 האימולוק
 340 "ודארולוק,,
 278 266 232 215 110 72 29 ןילופ"סרגנוק
 247 210 הצנטסנוק
 360 347 180 בוסוק
 360 3271 326 314 313 312 261 38 ץירוק

100 

 336 ץיבוטק
 29 '"הוחא,, ץוביק
 110 29 '"דבועה,, ץוביק
 33 32 31 30 29 28 26 9 "ןילהוו ץוביק,,

0 122 
 38 "ףסוי ץוביק,,
 16 בויק
 232 230 229 224 213 192 183 11 ןאבילק

3 314 315 323 360 
 360 2713 269 268 246 238 192 183 ןישורק
 360 347 לופוניטסירק
 340 ןיקצומ תירק
 274 184 55 47 45 42 8 27 26 ץינמרק

1 283 298 299 300 301 321 360 
 360 263 בטסינסרק

 344 220 145 29 הנטאר
 328 ןויצל ןושאר
 360 300 298 283 בוליביזדר
 53 ןימיזדר
 151 148 58 56 52 29 28 26 11 הנבור

5 190 200 229 230 232 234 268 300 
 101 ןילפוא-הדור
 277 213 269 268 264 259 246 'ץשי'זור

1 282 284 360 
 368 358 350 349 331 הינמור
 220 הטיקור
 122 66 48 46 43 41 38 32 29 11 הנטיקור

3 286 345 347 351 360 
 321 318 167 25 תובוחר
 316 55 ןגזתמר
 70 דוד-תמר
 292 220 76 23 שבוכה"תמר
 327 2871 51 לחרזתמר
 360 295 294 193 192 הקבולפר

 152 ץילדש
 360 27 26 קסמוש
 199 197 133 122 120 107 39 23 "הירחש,,

0 201 2710 2715 282 288 293 307 
0 370 

 257 155 64 היזלש
 78 דירש

 335 היכרותו
 265 263 211 191 184 152 22 21 ביבא-ילת

9 310 344 
 370 293 133 107 39 23 "יח-לת,,
 385 ףסוי"לת



 ןכותה

 5 | ןד םייח -- אובמ

 16 | רלוז יכדרמו ףסוי -- הנחתהו רפכה -- הבוסולק

 (1926 -- 1924) תישאר

 19 | רהוזיןבא .ש -- דוסיה ימימ

 21  יקצולס הליג -- ונלחתה ךכ

 22 | ןמרגניז .מ -- הבוסולקל ינראס ןיב

 24 אנהכ םהרבא -- םינושארה םע

 25 | ינבואר .נ -- תורמשמ
 26 בגר רתסא .קו'ציס הרטע -- "ןילהוו ץוביק"בו הבוסולקב

 28 יקסניגארב הדוהי -- תווחתה ילבח

 :('א) םהה םימיה תודועתמ

 31  "דיתעה" -- הבוסולק ינושאר תיילע 1
 32  ךייט .מ -- ל"וחמ ונירבח תיילעל םיפצמ ונא 2
 32  "דיתעה" -- הבוסולקב השיגפ 3

 (1929 -- 1926) בלשל בלשמ

 34 ןמרבוג .א -- (שידיי) הבוסולק ןונמיה

 35 | קוסב .מ םוגרת -- תירבע

 36  קשרמ .ב -- הבוסולקב ןושארה ימוי .א

 37 קשרמ .ב -- לודג ץוביקל דוסי .ב

 (םירפסמ םירבח) םיכרל ךרד

 האל ,44 רימז השמ ,43 רוצ הנוי ,42 טחוש הירא :41 קיניל ,38 יקצוטסילאיב םהרבא

 המלש ,52 ירידא הינוב ,48 ןובנ המלש .48 רנרל בוד .46 םיור ןימינב ,45 ןיטפול

 55 קשרמ לחר 53 יקסבוחילז

 וביתנו -- שיא

 ,63 םתור הנה ,62 ןמדירפ סחניפ .59 רלמ בקעי ,57 היצרופ השמ ,56 רוש הנח

 65 ץישפיל הקייח

 67 | ידעלג .י -- (ל"ז ץיבולרפ קחצי) ןושארה ןברקה

 68 | רבדזז .ש -- תולבגימו תומישמ

 69 לטנזור בוד -- םיברועמ תושגרב הדירפ

 70 ץכ לארשי -- ינושה ףא לע -- דחי

 71  רנבילק ףסוי -- הק'צטסרב יצולח

 73 יידיגמ לארשי -- םיאנוגרומס

 75 | ןמרבוג .א -- אמסיסהו ןונמיחה
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 78 גלפ רזעילא .77 רוטנק המלש ,76 היצרופ השמ -- תומישר) יווהה ןמ

 79 ןמרבוג .א -- (םיעטק) "דנאלמענייק ןיא"

 82 --י .י -- תוטוז

 83 יאבוסולקה רמזה רצואמ -- הרישנ הבה

 100 | בוקלאיפ .א -- הרייעב -- הבוסולק

 106 ץישפיל בקעי -- הבוסולק לש הדוחיי

 107 | יקסניגארב .י -- תורומתו רבשמ תונש

 111  בינמ .ב -- "ץולחה"ב לודגה הנפמה

 114 | גנילזיצ .א -- למסו ףונמ

 116 ינבדבוד .י -- לכל לעמ -- הילעה יכרצ

 :('ב) םהה םימיה תודועתמ

 118 | םיחילש יבתכמ 1

 ינברבוד .י ,יראנב .נ ,גנילזיצ .א ,ןמדירפ .א

 120 | הקנאיאקב םיצוביקה תשיגפ 2

 122 | תוטלחה

 123 | (הבוסולקב תוחיש ךותמ) תשדוחמ הילע חתפב 3

 124 | השראווב הילעה תוריכזמ -- (רזוח) ! תולעלו זרדזהל 4

 126 ןיקנבט .י -- םיכרדו םיכרע

 131  ץישפיל בקעי -- ל"ז קשרמ .ב

 (1931 -- 1929) תובחותהו תואג

 133 | הטיול .ל -- ןילופ תלוגב

 143 ירוגי לחר -- שדח חוריבשמ

 145 | ןמדלוג לאומש -- (ןמוי ךותמ) רבעמב

 146 יקסבודוגי קחצי -- הבוסולק חסונ

 152 גרבגיטש םהרבא ,150 ןמניטש הקחונמ ,149 ןמרטוג יבצ -- תושיגפו תוארמ

 153 | ןומר הינ'ז -- רוא"תדוקנ

 154 ןד םייח -- דליפספ תריזג חכונ

 155 | יידיגמ הנינפ -- "תוקטנרפסא'ה

 156 ןייטשרוב בקעי -- ירפסדתיבו יתיב

 159 | דומלמ ףסוי -- ימע ךותב

 16) | הטיול .ל -- (חילש לש וסקניפמ) תורוש

 165 | הבוסולק ןמוי -- א"צרת חספה גח

 165  רשא"ןב .ה -- היילכב חנודינ רשא הרושבה

 182 | יקסבוני ירוא -- רוגי יללח םע

 תונושארה היתוגולפו הבוסולק

 183 עשוהייב בוד -- הנטיקור

 184 אריעז יבצ -- דורגשמוט

 186 ינולא בקעי ,185 רוג ןתנ -- הציבורבמוד

 187 | יננח הרש ,אריפש הרש ,היברג היח -- "!השביב םיגדה םייח ךיא"

 190 לסוס הירא -- הנבורב תיאלקח הצובק

 191  םיובלדנמ לאומש -- קיפוט
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 192 רבורג הקנוס -- ןישורק
 193  בוקלאיפ .א -- בונאי
 197 (יקסבלסרב השמ) י--ב .מ -- הציבורבמודב "ץולחה" יצוביק תשיגפ

 :('ג) םהה םימיה תודועתמ

 199 -- םירבח ירבד

 204 -- השיגפה תונקסמ

 204 הטיול .ל -- םירושיא ליל

 209 ךרבא .א -- (ריש) יתדלומ

 211 ןורש תידוהי ,210 םלש הדלוג -- "היבכמ"ה תיילעב

 212 בל םהרבא -- (ריש) בוסולק

 213 בל הלבייט -- (בל םהרבא לע) ררושמדץולח

 215 | הטיול .ל -- יולה לאינד

 : הרובחבש םיריעצה

 218 | יקסב'צידרב .א -- ןהכ הדלז

 220 | רגילק השמ -- בוברג םהרבא

 :('ד) םחהה םימיה תודועתמ

 222  "הנחמב" -- הבוסולקב בצמה לע הריקס 1

 .א ,231 שיפ .ל .ח ,229 יול ד ,227 יקסבלסרב .מ ,225 יקסניפ .ה -- םיבתכמ 2

 238 ןמרטוג יבצ ,238 רדייב .י .237 קושילופ .י ,234 בוברג

 (1937 -- 1931) הבוסולק שוריג

 239 יול .ד -- ןילופ תונוטלש תושקנתה

 240 .5 .ל .ח -  הבוסולק לע ןזרג ףנוה

 243 ן-נ .ח -- םוריח ימיב

 245 - תבוסולק ץוביק תוריכזמ -- "! רודחנ ידוהיה בוחרה בלל"

 247 | הטיול .ל -- הירוזיפב הבוסולקל

 :('חה) םהה םימיח תודועתמ

 250 | תינשקע םויק-תמחלמ

 255  דלפ הבוט -- תלשלשב הילוח

 257 | רטנצ קיזייא -- תיבה תא אציש ןורחאה יתייה

 (1939 - 1931) הבוסולק שוג :השדה הלהתה

 -- "לודגה שוביכה" תרעסב

 םהרבא ,263 ירדה ךורב .261 ןייטשנרוא בוד ,260 יארובס לארשי ,259 רימש ריאמ

 264 גרבניטש

 265 יקסבלסרב השמ -- םיכרדב

 268 41 .ח -- הבוסולק ץוביק לש הנושארה הצעומה
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 :(") םהה םימיה תודועתמ

 272 (םינואטבו תורגיאמ טקל) -- ותווהתהבו ותחימצב הבוסולק שוג

 284 | ןמפיוק לארשי -- תורמשמ ףוליח

 287 | רניו ףסוי -- "שוגה" זכרמ -- קצולב ץוביקה

 292 | יאג+ ריאמ -- ושגפנ שדחו ןשי

 297 | ןיוול םולש -- "תכנחמה הברו"

 300 | יקסבו'זילב ריאמ -- הברו זוחמ

 302 | (עובלג רימא) ןמדלפ לרב -- (ריש) ןבא לשו לזרב לש םייח

 306 | גרובנסקול םייח -- "קסירב הנשימ -- שוג"

 307 | ףסא ןויצדןב -- ..ואב םיקאיבוסולק

 310 ילאכימ ליגיבא ,309 ןמרמיצ הקילג -- תינוריע הרשכהב תונב

 312 | ינשוש ןויצדתב -- הרייעב הדובעה שוביכ תואלת

 318 יול רתלא 317 רטב השמ ,316 למז השמ .314 ןמרמיצ הדוהי -- םייח-תוחרוא

 319 | לכיה ףסוי -- חבוסולק תוגולפב הינמרג יצולח

 ,226 יקצסנ בקעיו רתסא ,224 "גנור המחנ ,223 יאנוי המחור ,223 ישיטפ הרש -- וקל וק

 קחצי ,22[ ןזייא לארשי .226 ןמגרות השמ ,226 אריפש היספ ,226 בוטפא ןמלק

 228 רקסיב לאומש ,228 רנזור

 328 ץיבוניבר הקסוי -- הילעה ישבוכ

 330 | יקסניגארב .י -- תישפחה הילעה תישאר

 :('ז) םהה םימיה תודועתמ

 332 | "הבוסולק שוג" תוריכזמ -- !הילע ובה 1

 332 ןמרטוג האל -- ("2 סולוו"מ ןמוי יקרפ) םימי בבלב 2

 335 | ןייטשלקניפ הנשוש -- "היזמיטרא" המשו תיגיג | 3

 "שוג"ב תונורחא םינש

 339 | יקסבו'זילב ריאמ -- ןידנבל תרבוע הברו

 340 | ןוטו יבצ -- הלודגל תפרטצמ הנטק הגולפ

 לררה בוד -- םוקמל םוקממ

 341  יליזרב לארשי -- 1938--1937 ,קצול

 343 | בוקלאיפ .א -- "...? ושגפיי יתמ"

 343  רצנ היח ,גרבדלוג לחר ,רצנ יבצ -- םוהתה יפ לע

 347 | יקסבו'זילב ןתנ -- רודל רודמ

 :('ח) םהה םימיה תודועתמ

 353 | דלפנזור הליק -- םינורחאה קצול ימי 1

 355 | רינשוק הרש -- הנליוול קצולמ 2

 356 רגיז הינה -- רעיבו וטיגב 3

 359 היתוגולפו הבוסולק
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 ןילופב תיצולחה הרשכהה ןדיע
 (םירוריבו תוכרעה)

 361 | הטיול .ל -- "ץולחה" לש הרשכהה לעפמ

 368 | רקיטוא .י-- םירפסמה תפש

 371 | ןייטשנזור .צ -- הדובעל ונתוכז

 374 | יקסבורטסוא .ג -- "דנוב,הו ונחנא

 377 | ןמרקוצ ךורב -- תועשורמ תולילע

 380 | ןמיינ .מ .י -- לפואמ תורוא

 383 | סירוי ש .א -- שדח טבש

 387 | ןיקנבט .י -- לעופהו םדאה תומדל ךוניח

 390 | תומוקמהו תומשה חתפמ

 ליגיבא ,ףסא ןויציןב ,("דנאלמענייק ןיא") ןמרבוג .א לש םירמאמו םינמוי .תומישר
 .ש .א ,ןמיינ .מ .י ,ןמרקוצ .ב ,דלפנזור הלייק ,ןייטשלקניפ הנשוש ,ןמרטוג האל ,ילאכימ

 : (םייפש) טכרופסטוג דוד י"ע תירבעל שידיאמ ומגרות -- סירוי

 ; לקוס היחת -- תונומתה רודיסו הפמה טוטרש

 .(םיביבר) .ש המחור -- הפיטע
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